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  ΟΡΘΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ, ΑΣ ΜΕ ΕΥΡΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.  
Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΥ

ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 
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 ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ».



ΜΑΚΑΡΙΟΣ:
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1950 ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977

ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960 ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 κ. κ.  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β' 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ
 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ.

a
Αναμφίβολα, η 3η Αυγούστου 1977 υπήρξε ημέρα εθνικού πόνου 

και οδύνης για τον Ελληνισμό της Κύπρου. Ήταν η μέρα κατά 
την οποία εκδήμησε προς τον Κύριο ο λαοφίλητος Ηγέτης του, 

ο Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης του, ο Μακάριος ο Γ΄.  Όσο ελπιδοφόρα 
υπήρξε η 20η  Οκτωβρίου 1950, όταν ο Μακάριος ανέλαβε τους οίακες της 
Εκκλησίας της Κύπρου, άλλο τόσο αποφράδα υπήρξε η 3η Αυγούστου 1977. 

Γι’ αυτό και ο Κυπριακός λαός, σήμερα, βυθισμένος στον πόνο του,  
ένεκα της εισβολής των Τούρκων, του διαμελισμού της πατρίδας του και 
των εθνικών κινδύνων που τον απειλούν, αναπολεί· αναπολεί νοσταλγικά 
και βιωματικά τη φωτισμένη και πολυδιάστατη προσωπικότητά του. Την 
αναζητεί για να αναζωογονηθεί, μέσω αυτής,  στο εκκλησιαστικό, εθνικό  και 
αγωνιστικό της πνεύμα. 

Αναζητεί το υπέροχο χαμόγελό του, το οποίο ουδέποτε έσβησε από τα 
χείλη του, ούτε και στις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του, για να αντλήσει 
δύναμη κι ελπίδα.



378 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Β' 

Ο Κυπριακός ελληνισμός αναπολεί και αναζητεί την εξαγνισθείσα  
μορφή του. Μια μορφή που πέρασε στην ιστορία,  εκκλησιαστική και εθνική, 
μέσα από τους αγώνες του για να μορφώσει Χριστό στις ψυχές τού ποιμνίου 
του  και των μαύρων της Αφρικής· μέσα από τους αγώνες του  και τις αγωνίες 
του για την ελευθερία της πολυφίλητης πατρίδας του. 

Αναζητεί τη μαρτυρική, μέσα από τις εναντίον του βδελυκτές  
δολοφονικές απόπειρες, φυσιογνωμία του, για να αντλήσει κουράγιο.  

Αναζητεί τη δικαιωθείσα, μέσα από τη ροή των δραματικών γεγονότων,  
εμπνευσμένη προσωπικότητά του, για να απαλύνει τον πόνο του και 
να οπλιστεί με αγωνιστικότητα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης 
οδυνηρής κατοχής.  

Ο Ελληνισμός της Κύπρου αναζητεί, τέλος, τη Μακαριακή  «καρδίαν τὴν 
ἡδρασμένην ἐπὶ διανοίας συνέσεως» (Σοφ. Σειράχ κβ΄17) και αγάπης για να 
ανατροφοδοτήσει  και τη δική του καρδιά με πίστη, υπομονή και αισιοδοξία   
για το μέλλον του.

Όταν, στις 20 Οκτωβρίου 1950, «συναρωγῇ Κυρίου», ανήλθε στον 
ευκλεή θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα, για να πηδαλιουχήσει τη νοητή 
ολκάδα της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Μακάριος ο Γ΄ είχε πλήρη επίγνωση 
των θυσιών, που απαιτούσαν οι αρχιερατικοί και εθνικοί του οραματισμοί.

Ο ίδιος, όμως, βάδισε την οδό του μαρτυρίου του, με πόνο και οδύνη 
πολλή αλλά και με αξιοθαύμαστη τόλμη και ευψυχία. Ο Γολγοθάς ήταν 
γνωστός γι’ αυτόν και ήταν πλήρως προετοιμασμένος. 

«Γνωρίζω καλῶς – διακήρυττε – ὅτι ὁ Θρόνος οὗτος ὁ δι’ ἐμέ, σήμερον, 
ὑψούμενος ὡς τὸ Θαβὼρ τῆς δόξης εἰς Γολγοθᾶν τοῦ μαρτυρίου αὔριον 
γενήσεται. Μόχθοι πανημέριοι καὶ παννύχιοι ἀγρυπνίαι, ἀγῶνες καὶ θυσίαι 
εἶναι τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ ὑπουργήματος ἡ κληρονομία…1  

  Ἐπὶ δάφνης καὶ μυρσίνης ἐβάδισα σήμερον... Ἐπὶ ἀκανθῶν καὶ 
ἐπὶ τριβόλων, ὅμως, αὔριον θὰ βαδίσω καὶ ἀληθὴς Σταυρὸς ὑπὲρ τὰς 
ἀνθρωπίνας δυνάμεις μου καὶ τὴν ψυχικὴν μου ἀντοχὴν θὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ 
μου…   

1  Βλ.  Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄ (1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 60—63.
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 Δὲν θὰ λιποψυχήσω ὅμως. Σεῖς δέ, ὡς ἄλλοι Κυρηναῖοι, δώσατε χεῖρας 
βοηθείας εἰς τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ μου…2     

Ως Εκκλησιαστικός Ταγός, ανέδειξε τον εαυτόν του αληθινά πνευματικό  
Ποιμένα∙ εκπλήρωσε έτσι, «ὡς οἰκονόμος Χριστοῦ»,  την ενθρονιστήρια 
υπόσχεσή του: « Περὶ τοῦ ἐμπιστευθέντος μοι ποιμνίου τοῦτο μόνο λέγω: 
Μετὰ φροντίδος ἀνυστάκτου «ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου» καὶ «ἐν νομῇ ἀγαθῇ 
βοσκήσω αὐτά »  ( Ἰεζ. 34,12-14 ). «Τὸ ἀπολωλὸς ἐκζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον 
ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ 
ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος»  ( Ἰεζ. 34,16 ). 

«Ἔτι δὲ πλεῖον τούτου λέγω, «καὶ τὴν ψυχὴν μου θήσω ὑπέρ τῶν 
προβάτων»   ( Πρβλ. Ἰωάν. 10, 15).3

Όταν κανείς μελετά τον βίο του λαοπρόβλητου και λαοπόθητου Ηγέτη 
μας, μέσα του νιώθει ότι ισχύει και για τον Μακάριο εκείνο που έγραψε ο 
θείος Παύλος για τον εαυτόν του: « … εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με 
ἐκ κοιλίας μητρὸς μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν…»  ( Γαλ. 1,15-16). 

Και όντως, ο Μακάριος υπήρξε και  εκ φύσεως και  «ἐκ κλήσεως» κληρικός.  
Ο ίδιος  σε συνέντευξή του προς τον Αργεντινό συγγραφέα Abelardo 
Arias, το 1970, δήλωσε καθαρά «… εἶμαι καὶ θὰ παραμείνω διάκονος τῆς  
Ἐκκλησίας».

Η φλογερή του αγάπη προς τον Χριστό συνετέλεσε, ώστε «τῇ τοῦ Θεοῦ 
Χάριτι»… «πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ ἀναλῶσαι ἁπάσας τὰς ἑαυτοῦ 
δυνάμεις ὑπὲρ τοῦ θησαυροῦ τῆς ἁγίας καὶ ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καὶ 
ὑπὲρ τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἠθικῆς καταρτίσεως τοῦ ἑαυτοῦ ποιμνίου».

«Ἡ πνευματικὴ ἀνύψωσις καὶ ἡ οἰκονομικὴ βελτίωσις τοῦ κλήρου διὰ τὴν 
εὐδόκιμον αὐτοῦ διακονίαν ἐν τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας θὰ εἶναι ἐκ τῶν 
σπουδαίων μελημάτων μου»4  τόνισε με έμφαση στον ενθρονιστήριό του λόγο.  

2  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, Εκκλησιαστικά – Κοινωνικά, (επιμ.  
Α. Μιτσίδη), τ. Α΄,  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία, 1997, σ.  29
3    Βλ.  Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄ (1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 60—63.
4   Βλ.  Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄ (1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 60—63.
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«Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων 
θεμέλιον τέθεικε»  της Κύπριδος Εκκλησίας… «ὃς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» 
( Κορ. 3, 10-11).

Βιώνοντας το ουράνιο και αποστολικό πνεύμα του Κυρίου μας, ήθελε, 
όλοι οι άνθρωποι να βαπτισθούν, να γνωρίσουν συνειδητά τον Χριστιανισμό 
και να γευθούν τις μυσταγωγικές του χαρές. Ως εκ τούτου η τελευταία 
προτροπή τού Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…» (Ματθ. 
28,19) δεν τον άφησε ασυγκίνητο. Αγωνίστηκε και πέτυχε να μεταφέρει το 
λυτρωτικό μήνυμα του Χριστού και στην Αφρική. 

Στην Κένυα  βάπτισε χιλιάδες ιθαγενείς και ίδρυσε την Ιερατική Σχολή, 
 η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα, φέρουσα το όνομά Του.  Σ’ αυτήν φοιτούν 
Αφρικανοί ιεροσπουδαστές, οι οποίοι στη συνέχεια στελεχώνουν την 
ορθόδοξη Εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Η Σχολή αυτή αποτελεί μια αέναη 
πηγή χριστιανικής προσφοράς στη χρεωστική εξωτερική ιεραποστολή της 
Εκκλησίας μας.

Για 32 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε ανελλιπώς και με βαθιά θεοσέβεια  
το ιερό Θυσιαστήριο συμμετέχοντας συνειδητά στη μυστηριακή ζωή 
της Εκκλησίας μας. Όταν τελούσε τα Άγια Μυστήρια βρισκόταν σε μια 
πνευματική εξαΰλωση, γεμάτος κατάνυξη και δέος μπροστά στο «μέγα τῆς 
εὐσεβείας μυστήριον». Η ψυχή του ήταν πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη 
ενώπιον τής ουρανόθεν φιλανθρωπίας και φιλευσπλαχνίας του Κυρίου μας, 
που έφτασε μέχρι και τη σταυρική θυσία! 

Ο Μακάριος συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλες τις χριστιανικές 
Αρετές. Η πιο χαρακτηριστική, ίσως, ήταν η συγχωρητικότητα, την οποία 
πολλάκις απέδειξε. Πολύ εύστοχα ένας δημοσιογράφος έγραψε για τον 
Μακάριο.

«… Στην κακία απαντούσε με καλοσύνη. Στο μίσος με αγάπη.   Στην 
έχθρα με συγγνώμη… Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν∙ τους συγχώρησε… 
Προσπάθησαν να τον εξαφανίσουν με τον χειρότερο τρόπο∙ τους πρόσφερε 
κλάδο ελαίας… Τον έπληξαν∙ τους έδωσε άφεση αμαρτιών… Τον 
πλήγωσαν∙ τους έδωσε συγχώρεση… Τον κτύπησαν∙ τους ευλόγησε…».5 

5  Βλ. Ντίνου Ηλιάδη: Ο άνθρωπος Μακάριος. Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 
Λευκωσία,  2013,  σ. 64
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Για τον μεγάλο μας πνευματικό και εθνικό οραματιστή  οι έννοιες της 
Εκκλησίας, της Πατρίδας και της Ελευθερίας της είναι αλληλένδετες. Και 
τούτο, διότι η Εκκλησία ταυτίζεται με το πλήρωμά της και το πλήρωμα έχει 
Πατρίδα, την οποία θέλει να είναι ελεύθερη.

Ο ίδιος, μιλώντας, κατά την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Διδάκτορα, στη 
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών είπε χαρακτηριστικά:

«Ἡ χριστιανικὴ Θρησκεία, βεβαίως, ἐνδιαφέρεται πρωτίστως νὰ ἀπαλλάξῃ 
τὸν ἀνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἐσωτερικῶς. 
Ἀλλὰ δὲν παραμένει ἀδιάφορος καὶ διὰ τὴν ἐν γένει ἐλευθερίαν του… 

Ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἐκκλησία ἐπρομάχησε εἰς ὅλους τοὺς 
ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνας τῆς Φυλῆς, καὶ ἀτελεύτητος χορεία θρυλικῶν 
μορφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ κλήρου κοσμεῖ τὸ ἐθνικὸ Πάνθεο.

Κατὰ τὰς σκοτεινὰς ἡμέρας τῆς δουλείας ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία ἦτο 
ἡ σώτειρα κιβωτός, ἡ διαφυλάξασα τὸ φυλετικὸν ζώπυρον, ἐκ τοῦ ὁποίου 
ἀνεπήδησεν ἡ φλὸξ τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ἐλευθερίας».6  

Διακατεχόμενος από τον θείο προς την Ελευθερία έρωτα της Πατρίδας 
του πρωτοστάτησε, προτού ακόμη αναλάβει την αρχιεπισκοπία, στη 
διενέργεια τού περίφημου ενωτικού δημοψηφίσματος. Μέσω αυτού έδειχνε 
την αληθινή του αγάπη προς την Ελλάδα και τους υψηλούς ιδεολογικούς 
του στόχους. Μιλώντας προς το ποίμνιό του, στον ιερό ναό του Σωτήρος 
Λάρνακος, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Αύριον στην πόλη αυτή θάναι μαζί μας για να ψηφίσουν Ελλάδα κι ο 
Ζήνωνας κι ο Κίμωνας και θα βγει από τον τάφο της εξορίας του και θάναι 
μαζί μας για να ψηφίσει «ένωσιν» ο Κιτίου Νικόδημος, του οποίου η φωνή 
από το ίδιο αυτό βήμα τόσες φορές αντήχησε ενάντια στη βία, ώσπου εκείνη 
τούκλεισε, με τον θάνατο, το στόμα.  Μα η φωνή του έμεινε μαζί μας και σιγά 
μάς ψιθυρίζει «συνεχίστε, συνεχίστε τον αγώνα».  Και ο αγώνας συνεχίζεται.  
Και καμιά δύναμη στον κόσμο δεν θα τον σταματήσει...».7 

6  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, Εκκλησιαστικά – Κοινωνικά,  (επιμ.  
Α. Μιτσίδη), τ. Α΄,  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία, 1997, σσ.  667 - 669
7  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Εκκλησιαστικά – Κοινωνικά,  (επιμ. 
Α.  Μιτσίδου)  τόμ. Β΄.  Ίδρυμα  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία,  1998  σσ. 527- 530. 
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Ήταν  μία ιερή υπόσχεση  για την οποία αναλώθηκε σαν λαμπάδα 
καιόμενη για να εκπληρώσει τον ιερόν του  πόθο για «τὴν φύσασαν αὐτόν 
Πατρίδα» και για  τον αγαπημένο του λαό. 

Πρώτος υπογράφει τον όρκο της ΕΟΚΑ και τίθεται επικεφαλής 
του απελευθερωτικού μας Αγώνα. Διεθνοποιεί το Κυπριακό αίτημα για 
Αυτοδιάθεση και αδιαλείπτως προμάχεται μετά του αγωνιζόμενου κυπριακού 
λαού.  Οι Άγγλοι για να κάμψουν το επαναστατικό του φρόνημα τον εξορίζουν 
στις Σεϋχέλλες. 

Αλλά και μακράν του αγαπημένου του λαού ευρισκόμενος τον 
εμψυχώνει με πύρινους λόγους, που αποπνέουν την ευωδία της εθνεγερτικής 
και  φιλοπάτριδος ψυχής του.

«Ἡ ψυχὴ μας θὰ παραμένῃ ἀδούλωτος... Τέρμα τοῦ ἀγῶνος μας θὰ εἶναι 
ἡ Αὐτοδιάθεσις. Μὲ τὴν σημαίαν ὑψηλὰ θὰ βαδίσωμεν ἐμπρὸς καὶ πάντοτε 
ἐμπρός μέχρι τοῦ τέρματος, μέχρις ὅτου ἔλθῃ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ 
ἀναστάσιμος ἡ φωνὴ τῆς σάλπιγγος ἐξαγγείλῃ τὴν ἡμέραν τὴν μεγάλην.

Καὶ ὅταν ὁ ἐπινίκιος ὕμνος δονήσῃ τοὺς κυπριακοὺς αἰθέρας, θὰ 
ξυπνήσουν  ἀπὸ τοὺς τάφους των οἱ μεγάλοι νεκροὶ μας. Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν 
αἰώνων θὰ ἀνασκιρτήσουν τότε τρισόλβιοι αἱ ψυχαὶ χιλιάδων κυπριακῶν 
γενεῶν, αἵτινες ἔζησαν καὶ ἀπέθανον μὲ τὸ ὅραμα τῆς Ἐλευθερίας». 8    

Μνημειώδης είναι ο αξιάγαστος ελληνοκεντρικός του χαρακτήρας και  
η πίστη του στους δεσμούς μας με τον  ψυχοτρόφο και ζωογόνο Ελληνισμό.  
Κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο Διδάκτορα στην Πάντειο Ανωτάτη 
Σχολή Πολιτικών Επιστημών, διακήρυττε.

«Ἡ ἐπιβίωση, φυσικὴ καὶ ἐθνικὴ τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ 
καὶ τριανταπέντε σχεδὸν ἑκατονταετίες, ὀφείλεται στὴν ἀπαρασάλευτη 
προσήλωσή του πρὸς τὶς ἑλληνικὲς πνευματικὲς ἀξίες, ὀφείλεται στὸν 
ἀρχέγονο ἀκατάλυτο δεσμὸ του μὲ τὶς πηγὲς καὶ τὶς ρίζες τῆς φυλετικῆς του 
προελεύσεως καὶ τῆς ἑλληνικῆς του ὑποστάσεως.  

 Αὐτοὶ οἱ πανάχραντοι δεσμοὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου μὲ τὴν 
Ἑλλάδα, διασταυρώνονται καὶ ταυτίζονται μὲ τὴ φύτρα τῆς ζωῆς του, μὲ τὴν 

8  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εθνικά – Κοινωνικά  (επιμ. Ανδρ. Μιτσίδη) 
τόμος Α΄.  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998,  σσ. 357 -358 
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ἴδια τὴ ζωὴ καὶ τὴν ὕπαρξή του· καὶ εἶναι δεσμοὶ μόνιμοι καὶ ἀναλλοίωτοι, 
πέραν ἀπὸ τὸ πρόσκαιρο καὶ τὸ ἐφήμερο, πάνω ἀπὸ κάθε ὑπολογισμὸ ἢ 
σκοπιμότητα»9.

Ο Μακάριος, ως πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρταίας, ήταν  
βαθύτατα προσηλωμένος προς τις υπερούσιες αξίες της ζωής. Ονειρευόταν 
μία Κύπρο ειρηνική μ’ ένα υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, στην οποία οι κάτοικοί 
της θα δημιουργούσαν ένα ελπιδοφόρο μέλλον που θα εδραζόταν πάνω στα 
θεμέλια των διαχρονικών αξιών του ελληνισμού και ιδιαιτέρως της Αρετής.

«Τὸ ὅπλον καὶ τὴν λόγχην τοῦ ἀγῶνος ἂς ἀντικαταστήσῃ ἡ σκαπάνη 
τοῦ οἰκοδόμου ὁ κανών καὶ ὁ γνώμων τοῦ δημιουργοῦ. Εἰς τὴν ἱερὰν αὐτὴν 
γῆν, ἡ ὁποία εἶναι σπαρμένη μὲ ἔνδοξα ἐρείπια ἑνὸς μεγάλου πολιτισμοῦ, 
ἂς δημιουργήσωμεν ἡμεῖς, οἱ ἀπόγονοι ἐκείνων, τὸ νέον θαῦμα, τὸ ὁποῖον 
θὰ ἀκτινοβολήσῃ τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν καὶ θὰ καταυγάσῃ τοὺς γλαυκοὺς 
οὐρανοὺς μας μὲ τὸ φῶς καὶ τὴν λάμψιν τῆς προγονικῆς Ἀρετῆς».10 

   Την πρόοδο της πατρίδας του στήριζε πάνω στην Παιδεία,  τα θεμέλια 
της οποίας ήθελε χριστιανικά. Γι’ αυτό μιλώντας προς τους φοιτητές της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας το 1959, μάς κατέλιπε την εξής «θερμὴν  ὑποθήκην 
καὶ συμβουλήν»: 

«Καταθέτων σήμερον τον θεμέλιον λίθον του πανσέπτου τούτου Ναού της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, απευθύνω προς υμάς τους μέλλοντας διδασκάλους 
της Κυπριακής κοινωνίας, θερμήν υποθήκην και συμβουλήν: Παραμείνατε 
πιστοί εις τα υψηλά διδάγματα της Χριστιανικής Θρησκείας και αντλήσατε 
από αυτά το πολύτιμον υλικόν, με το οποίον θα διαπλάσητε τας νέας 
Κυπριακάς γενεάς. Δεν υπάρχει δύναμις τόσον ισχυρά, δια να στηρίξη τας 
καρδίας των μαθητών σας, όσον είναι η δύναμις της πίστεως και δεν υπάρχει 
εφόδιον τόσον πολύτιμον όσον είναι εκείνο, το οποίον ο Χριστιανισμός μάς 
προσφέρει δια την αντιμετώπισιν των δυσχερειών της ζωής. Οπλίσατε με τα 
εφόδια ταύτα την ιδικήν σας ψυχήν και εν συνεχεία την ψυχήν των μαθητών 
σας και εστέ βέβαιοι ότι, πράτττοντες τοιουτοτρόπως, θα εκπληρώσητε 
κατά τον καλύτερον τρόπον την αποστολήν σας και θα φανείτε αντάξιοι της 

9  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΗ΄ (1974), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2008, σσ. 327-330
10  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εθνικά – Κοινωνικά  (επιμ. Ανδρ. Μιτσίδη) 
τόμος Α΄.  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998,  σσ.  408 -  410
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Πατρίδος σας». 11

 Ο Μακάριος πέτυχε να εμφυσήσει στον λαό του το πνεύμα της προόδου 
και της αναδημιουργίας σ’ όλους τους τομείς. Κατά την ανακήρυξή του ως 
πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας διακήρυττε προς τον 
Κυπριακό λαό: 

«… Υπεράνω όλων ίσταται η εθνική επιταγή και το εθνικό χρέος. 
Υπεράνω όλων ίσταται η Πατρίς. Δώσατε εις αλλήλους τας χείρας και 
ηνωμένοι ας επιληφθώμεν όλοι από κοινού του έργου της ειρηνικής 
αναδημιουργίας και ανοικοδομήσεως… Πρέπει να δημιουργήσωμεν μίαν 
Πολιτείαν, η οποία να αποτελή πρότυπον ηθικού και δικαίου Κράτους, μίαν 
Πολιτείαν που να διαπνέεται από το πνεύμα της συνεργασίας και της αγάπης, 
και να εγγυάται εις πάντας ειρήνην, εργασίαν, ευημερίαν και πρόοδον.

Προς τον σκοπόν τούτον πρέπει Έλληνες και Τούρκοι να συνεργασθούν 
εν πνεύματι ειλικρινείας, με απόλυτον σεβασμόν προς τα φυσικά δικαιώματα 
αλλήλων και βαθείαν κατανόησιν της κοινότητος των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων μας. Ο φανατισμός και ο ανταγωνισμός οφείλουν να εκλείψουν,  
οι φραγμοί να κρημνισθούν, και πνεύμα ενότητος να επικρατήση εις όλας τας 
εκδηλώσεις της ζωής μας».12 

Και πράγματι η πρόοδος – παρά την αρνητική στάση των Τούρκων – ήταν 
εμφανής σ’ όλους τους τομείς.  Ο άνεμος της δημιουργίας και της αγάπης προς 
τη νεότευκτη Κυπριακή Δημοκρατία έπνεε παντού. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα με 
τους απόφοιτους της Μέσης Εκπαίδευσης. Εκατοντάδες πήγαιναν για σπουδές 
στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι αυτοί οι φερέλπιδες 
επιστήμονές μας αποτελούσαν την εγγύηση για τον ζηλευτό και χρεωστικό 
δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης της μικρής μας πατρίδας.  

                             *  *  *

Στο θέμα της εξωτερικής του πολιτικής ήταν σαφής. Ονειρευόταν έναν 
κόσμο ειρηνικής και πολιτιστικής δημιουργίας, στον οποίο η Κύπρος 
θ’ αποτελούσε «τὴν χρυσῆν γέφυραν» του κόσμου και  θα διαδραμάτιζε 

11  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Δ΄(1959-1960), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 120-121.
12  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εθνικά – Κοινωνικά  (επιμ. Ανδρ. Μιτσίδη) 
τόμος Α΄.  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998, σσ. 403 -  405
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πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι’ αυτό και διακήρυττε:

 «Εἰς τὴν Νῆσον αὐτὴν ἤνθησαν πρὸ αἰώνων πολλῶν τὰ γράμματα καὶ  αἱ 
τέχναι καὶ διεσταυρώθησαν οἱ εὐγενέστεροι πολιτισμοί. Ἐπάνω εἰς τὰ χώματά 
μας συναντᾶται σήμερον ἡ Ἀσιατικὴ ἐφευρετικότης καὶ σοφία μὲ τὸ πνεῦμα 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνικῆς. Γύρω ἀπὸ τὰ πελάγη μας ἐκτείνονται 
αἱ ἀνήσυχοι ἐπιδιώξεις τριῶν ἠπείρων καὶ αἱ ἀντιθέσεις δύο κόσμων. 

Μέσα εἰς τὸ ταραχῶδες τοῦτο περιβάλλον καλούμεθα νὰ διαδρα-
ματίσωμεν τὸν ῥόλον τοῦ συναρμοστοῦ καὶ συμφιλιωτοῦ. Καλούμεθα νὰ 
μεταβάλωμεν τὴν Νῆσόν μας εἰς τὴν χρυσῆν γέφυραν, ἡ ὁποία νὰ συνδέῃ 
ὑλικῶς καὶ πνευματικῶς τὸν Βορρᾶν καὶ τὸν Νότον, τὴν Δύσιν καὶ τὴν 
Ἀνατολήν…».13  

 Το αγωνιστικό και άκαμπτο φρόνημα τού Μακαρίου διέλαμψε  
σ’ όλες τις εκφάνσεις της δραματικής και πολύπτυχης ζωής του· εκδηλώθηκε, 
όμως,  σ’ όλο του το μεγαλείο, μετά το εγκληματικό πραξικόπημα και την 
τουρκική εισβολή. Διακήρυττε χαρακτηριστικά. 

« … Κλαίομεν ἐρείπια, θρηνοῦμεν νεκρούς, πονοῦμε διὰ τὸ δρᾶμα τῶν 
προσφύγων, ἀγωνιῶμεν διὰ τὴν τύχην τῶν ἀγνοουμένων, ἀνησυχοῦμεν διὰ 
τὴν τύχην τῶν ἐγκλωβισμένων.

Παρὰ ταῦτα, ὅμως, δὲν θὰ ὑποκύψωμεν. Ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐρειπίων 
ὀρθία παραμένει ἡ Ἑλληνικὴ ψυχὴ μας καὶ κατακόρυφον τὸ φρόνημά μας. 
Ἀναπεπταμένην ὑψηλὰ θὰ κρατῶμεν πάντοτε τὴν ἀγωνιστικὴν σημαίαν 
καὶ θὰ συνεχίσωμεν ἀνθιστάμενοι, ἀγωνιζόμενοι καὶ θυσιαζόμενοι διὰ 
τὴν ἐθνικὴν τιμὴν καὶ ἀξιοπρέπειά μας. Δὲν θὰ ὑποκύψωμεν καὶ δὲν θὰ 
λυγίσωμεν∙ δὲν θὰ ὑποχωρήσωμεν,  δὲν θὰ ἐνδώσωμεν, δὲν θὰ πτοηθῶμεν, 
δὲν θὰ παραδοθῶμεν εἰς τοὺς Τούρκους. 

Ἔχομεν τὴν τόλμην καὶ τὴν δύναμιν∙ ἔχομε τὸ θάρρος καὶ τὴν 
ἀποφασιστικότητα να ἀγωνιζώμεθα καὶ ἐν ἀνάγκῃ νὰ ἀποθνῄσκωμεν, ἀλλὰ 
νὰ μὴν ὑποκύπτωμεν εἰς τὴν βίαν. Εἶναι ἀγὼν διὰ τὴν φυσικὴν καὶ ἐθνικὴν 
μας ἐπιβίωσιν. Εἶναι ἀγὼν ὑπὲρ πάντων∙ καὶ τὰ πάντα εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ 
προσφέρωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον…». 14

13   Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εθνικά – Κοινωνικά  (επιμ. Ανδρ. Μιτσίδη) 
τόμος Α΄.  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998, σσ.  400 -402
14  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εθνικά – Κοινωνικά  (επιμ. Ανδρ. Μιτσίδη) 
τόμος Β΄.  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998,  σσ. 687 - 688
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Πιστεύω ακράδαντα ότι το ιστορικό φαινόμενο της Εκκλησιαστικής 
και Εθνικής προσωπικότητας του κύπριου Ιεράρχη είναι μοναδικό μέσα 
στο ιστορικό γίγνεσθαι των απελευθερωτικών αγώνων του Ελληνισμού. 
Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι είναι  ο μόνος Ηγέτης, που αγάπησε τόσο  
περιπαθώς  τον λαό του και ο οποίος επίσης αγαπήθηκε τόσο πολύ και τόσο 
περιπόθητα από αυτόν. Αναδείχτηκε στη συνείδησή του ο λαοπρόβλητος και 
λαοπόθητος Ηγέτης του!

Θεολογικώς εκφραζόμενος, πιστεύω ότι ο Μακάριος καθ’ όλη την 
περίοδο της ζωής του βρισκόταν σε μια σχέση αλληλοπεριχώρησης με τον 
πολυφίλητο λαό του.  

Ὁ Μακάριος ἦν ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ λαοῦ  του
 καὶ ὁ λαὸς του ἦν ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ Μακαρίου.

Το διακήρυξε και ο ίδιος σε ομιλία του στο ναό του Αποστόλου Ανδρέα 
στο Σικάγο. «Ὡς πρὸς ἐμέ, προσωπικῶς, ἡ ζωὴ μου καὶ ἡ ἀνθρωπίνη ὕπαρξίς 
μου ἀνήκουν εἰς τὴν Κύπρον. Δι’ αὐτὴν ζῶ καὶ δι’ αὐτὴν θὰ ἀγωνίζωμαι. Θὰ 
ἀγωνίζωμαι μὲ τὸ ὅραμα τῆς Ἐλευθερίας της, μὲ τὸ ὅραμα τοῦ καλυτέρου 
μέλλοντός  της».15  

Το ίδιο πνεύμα εξέφρασε και στην τελευταία του ομιλία ενώπιον 
του πολυφίλητου λαού του, προαισθανόμενος, ίσως, τον θάνατό του.  
 «...ὅσο ἡ καρδία μου κτυπάει,  οἱ παλμοὶ της θὰ εἶναι παλμοὶ ἀγῶνος γιὰ τὴ 
σωτηρία τῆς Κύπρου,  γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ της, στο 
σύνολό του…».16

 Ήταν  όντως  «Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ο Σ» για να εκφραστώ με τους λόγους 
του μεγάλου σκευοφύλακα Κύπρου, του ιερέως Λεοντίου «καὶ ὑπέροχος ἐν 
ἀρχιερεῦσι πᾶσι καὶ πατριάρχαις αὐτοῖς, βασιλικοῖς δήπου ἀπαστράπτων 
γνωρίσμασι, σκήπτρῳ, πορφύρᾳ τε καὶ στεφάνῳ, καὶ χαρακτήρων 
ὑπογράφων  δι’ ἐρυθρῶν».17

15  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄: Εθνικά – Κοινωνικά  (επιμ. Ανδρ. Μιτσίδη) 
τόμος Β΄.  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998,  σσ. 676 - 678
16  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΗ΄ (1977), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2008, σσ. 349-357
17  Βλ. Διοικητική Συγκρότησις της Εκκλησίας Κύπρου και των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών.  
Έτος 1913. Άρθρο Παύλου (Βενέδικτου) Εγγλεζάκη με τίτλο «Μέζονες μοῖραι» 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄  σσ.15 - 28 
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Αγαπημένε Λαέ του Κυρίου,

Ο Μακάριος, σαράντα χρόνια μετά την κοίμησή του, εξακολουθεί να 
πλημμυρίζει με το μεγαλείο των εθνικοθρησκευτικών του οραματισμών και 
αγώνων τις ψυχές μας και να καθοδηγεί τις σκέψεις και την όλη βιοτή μας.

 Πιστεύω ότι το καλύτερο μνημόσυνο για τον ίδιο είναι το χρέος, που 
όλοι μας οφείλουμε στη σεπτή και εμπνευσμένη του προσωπικότητα, να 
συνεχίσουμε τους αγώνες του ομονοούντες, με αγωνιστική διάθεση και 
θυσιαστικό φρόνημα «μέχρις ὅτου εἰς τὸν ἐθνικὸν ὁρίζοντα ῥοδίσῃ ἡ 
χρυσοπτερος ἶρις ἀγγέλλουσα τὸ φέγγος τῆς ποθεινῆς ἡμέρας τῆς ἐθνικῆς 
ἀπολυτρώσεως» 18   σύμφωνα με τους ιδικούς του υψηλούς οραματισμούς!  

Επιθυμώ, παραλλάζοντας ολίγον τη δική του λεκτική και θελκτική 
γλαφυρότητα,  να τελειώσω την αναφορά μου προς τον μεγάλο μας 
πνευματικό και εθνικό ταγό, με τα εξής:

Ὁ μεγάλος μας Ηγέτης  δὲν ἀπέθανεν. Ἡ γλυκεῖα καὶ ἀγωνιστικὴ  μορφὴ 
Του θὰ σελαγίζῃ ἀθάνατος εἰς τοὺς γαλανοὺς αἰθέρας τῆς Πατρίδος μας.  Θὰ 
πνέῃ μὲ τὰς γλυκείας θερινὰς αὔρας εἰς τὰ δάση τῶν βουνῶν μας καὶ εἰς τοὺς 
κάμπους τῆς δύσμοιρης πατρίδος μας καὶ θὰ παιανίζῃ τραγούδια  Ἡρωισμοῦ 
καὶ Λευτεριᾶς!

 Τὸ ἀθάνατο πνεῦμα τοῦ  Ἀρχιθύτου τῆς Κύπριδος Ἐκκλησίας ἐνοικεῖ 
τὴν στιγμὴν αὐτὴν παντοῦ. Ἐνοικεῖ μέσα μας, ἐνοικεῖ μέσα εἰς τὰς ψυχὰς 
ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ καθοδηγεῖ τὰ βήματά μας πρὸς τὰς κορυφὰς 
τῶν ὑψηλῶν  ἰδεωδῶν Του! Πρὸς τὰς ὑπερουσίας ἀξίας τῶν χριστιανικῶν Του 
ὁραματισμῶν καὶ τῶν  Ἑλληνικῶν Του Ἀρετῶν! Πρὸς τὰς λυτρωτικὰς ἀξίας 
τῆς χριστιανικῆς μας Πίστεως καὶ τὰς διαχρονικὰς ἀξίας τῆς  Πατρίδος  καὶ  
τῆς Ἐλευθερίας  «ὑπὲρ ὧν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε»!

Ευχαριστώ, τέλος, τον Διευθυντή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου κύριο Ανδρέα Φυλακτού τόσο για την εισήγησή του να αφιερωθεί 
το παρόν τεύχος του «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» στη μνήμη Μακαρίου 
όσο και για την όλη συμβολή του στην παρούσα έκδοση. Ευχαριστώ, επίσης, 
τις συνεργάτιδές του οι οποίες, με προθυμία, αντέγραψαν τα κείμενα.

18  Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄ (1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 60—63. 
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ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1*

13 IANOYAΡΙΟΥ 1946      

a

Ὑποτασσόμενος εἰς τὸ κέλευσμα, Σεβασμιώτατε, ἐπαναλαμβάνω καὶ 
ἐγὼ τὴν φωνὴν τῶν συνδιακόνων μου. «Κέλευσον, Δέσποτα Ἅγιε, 
τὸν νῦν προσφερόμενόν σοι». Καὶ νῦν προσφέρομαι, ἵνα διὰ τῆς 

ἐπιθέσεως τῶν τιμίων χειρῶν σου καὶ τῆς ἐπ’ ἐμὲ ἐπικλήσεως τῆς Χάριτος 
τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ἀναδειχθῶ εἰς τὸν δεύτερον τῆς 
Ἱερωσύνης βαθμόν.

Μετὰ δέους, ὅμως, προσφέρομαι, Σεβασμιώτατε, καὶ τὴν ψυχικήν 
μου ταραχὴν δὲν ἀποκρύπτω. Τὴν ἱερὰν αὐτὴν στιγμὴν τῆς ζωῆς μου 
συναισθήματα ποικίλα πλημμυροῦσι τὴν ψυχὴν μου. Ἐὰν, ὡς διάκονος, 
ἔχων καθήκοντα κατώτερα καὶ ἀσυγκρίτως περιορισμένα, ᾐσθανόμην τὸν 
ἑαυτὸν μου ἀνεπαρκῆ καὶ ὑστεροῦντα εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς 
μου, εὐλόγως τώρα, ἀναλογίζομαι μετὰ φόβου τὸ ἐπὶ πλέον βάρος τῶν 
ὑποχρεώσεων καὶ εὐθυνῶν, εὐθυνῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἔναντι τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἔναντι τῶν ἀνθρώπων, τάς ὁποίας ἐπιφορτίζομαι.

Λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ καὶ Συλλειτουργὸς Ἀγγέλων μετ’ ὀλίγον 
καθίσταμαι. Ποιμὴν λογικῶν προβάτων μετ’ ὀλίγον ἀναδεικνύομαι. Πτοοῦμαι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διὰ τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς. Ἀμηχανῶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 
διὰ τὸ μέγεθος τῆς ἐξουσίας. Ἱστάμενος πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, 
μετὰ φόβου ἀτενίζω πρὸς τὸ δυσανάβατον ὕψος τῆς ἱερωσύνης. Ὑψῶ τοὺς 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΗ΄ (ΙΟΥΛΙΟΣ – 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1977),  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 2008, σσ. 477 - 479
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ὀφθαλμοὺς μου καὶ βλέπω ὑψούμενον ἕνα σταυρόν, σύμβολον τῆς ἀποστολῆς 
μου. Σύμβολον τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρνήσεως συγχρόνως. Τῆς πίστεως εἰς 
τὸν ἐσταυρωμένον Ναζωραῖον καὶ τῆς ἀρνήσεως τοῦ ἑαυτοῦ μου. Ἀρνήσεως 
μέχρι σημείου, ὥστε, ὡς καλὸς ποιμήν, μιμούμενος τὸν ἀρχιποίμενα Χριστόν, 
καὶ τὴν ψυχὴν μου νὰ θυσιάζω ὑπὲρ τῶν προβάτων. Αὐτοθυσία εἶναι ὁ βαρὺς 
κλῆρος τῶν ὑποδυομένων τὸν ἱερατικὸν ζυγόν.

Καὶ εἴπερ ποτὲ σήμερον, εἰς ἡμέρας κοινωνικῶν ἀναστατώσεων καὶ 
νέας κοσμογονίας, οἱ λυμαινόμενοι τὴν λογικὴν τοῦ Χριστοῦ ποίμνην 
εἶναι πολλοί. Ὡς λύκοι βαρεῖς καὶ ὡς ἐλλοχεύοντες ἅρπαγες, κλέπται, 
ἁρπάζουσι καὶ διασκορπίζουσι τὰ πρόβατα. Αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί. Ἐν μέσῳ 
παγίδων πολλῶν διαβαίνομεν καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατοῦμεν. Οἱ 
ἐπιβουλεύοντες πολλοί. Τὸ ἐλάχιστον, ὅπερ ὀφείλει ὁ ποιμὴν να προσφέρῃ διὰ 
τὴν σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειαν τῶν προβάτων εἶναι ἡ θυσία τῆς ἰδίας του ζωῆς, 
διότι διὰ τὴν τούτων ἀπώλειαν ὑφίσταται ζημίαν ὄχι ὑλικήν, ἀλλὰ ψυχικὴν, 
καὶ λόγον ἔχει νὰ δώσῃ ἐνώπιον τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ. 

Βαρὺ τὸ καθῆκον καὶ βαρεῖα ἡ εὐθύνη. Σκέπτομαι, ὅθεν, τὴν ψυχικὴν καὶ 
πνευματικὴν μου ἀνεπάρκειαν, ἀναμετρῶ τὰς δυνάμεις μου καὶ φοβοῦμαι. 
Ὄντως, τὸ ὕψος τῆς ἱερωσύνης εἶναι δυσανάβατον.

Ἡ ψυχή μου κλίνει τὰ γόνατά της καὶ περιδεὴς τείνει τὰ ὦτα καὶ ἀκούει 
τοῦ Θεοῦ τὴν φωνήν, τὴν ὁποίαν ὁ θεόπτης Μωυσῆς ἤκουσεν ἐπὶ τοῦ ὅρους 
Χωρήβ. «Μωυσῆ, Μωυσῆ, λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, ὅτι ὁ τόπος 
ἅγιός ἐστιν». Να λύσῃ τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν του διετάσσετο ὁ μέγας Μωυσῆς 
καὶ οὕτω νὰ προσεγγίσῃ πρὸς τὸν ἅγιον τόπον. Νὰ λύσω πάντα σύνδεσμον μὲ 
τὸν κόσμον, ἐντέλλεται, σήμερον, καὶ εἰς ἐμὲ ἐπαναλαμβανομένη ἡ ἰδία φωνὴ, 
καὶ ὑπεράνω τοῦ βιοτικοῦ κλύδωνος ὑψούμενος, ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ πάθη καὶ 
τὰς κακίας τοῦ κόσμου, οὕτω να προσεγγίσω πρὸς τὸ  Ἅγιον Θυσιαστήριον.  
Ἀκούω τὴν φωνὴν καὶ λογίζομαι τὴν ἀνθρωπίνην μου εὐτέλειαν. Πλὴν ὅμως 
καὶ θαρρῶν εἰς τὴν θείαν εὐσπλαχνίαν καὶ πιστεύων  ὅτι ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ 
ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν ἀνθρώπων τελειοῦται καὶ ἐλπίζων εἰς τὴν Θείαν βοήθειαν, 
τολμῶ να δεχθῶ  καὶ τὸν δεύτερον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἀπεκδύομαι εἰς τὸν ἀγῶνα.

Καὶ ἀναδέχομαι τὸ ἀξίωμα τοῦ δευτέρου ἱερατικοῦ βαθμοῦ, ὄχι διὰ νὰ τὸ 
χρησιμοποιήσω ὡς βιοποριστικὸν ἐπάγγελμα, διὰ νὰ ἀμέλγω τὰ πρόβατα καὶ 
νὰ πίνω τὸ γάλα καὶ νὰ περιβάλλωμαι τὸ ἔριον, ποιμαίνων οὕτω τὸν ἑαυτὸν 
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μου καὶ ὄχι τὸ ποίμνιον, ὅπως πάλαι ὠνείδιζον οἱ Προφῆται τοῦ Ἰσραήλ. 
Βαθύτατα εἶναι ἐγκεχαραγμένοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου 
εἰπόντος: «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ Μαμμωνᾶ».

Μνημονεύω, ἐπίσης, καλῶς τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων, καθ’ 
ἥν τὸ ἱερατικὸν ἀξίωμα δὲν εἶναι ἀρχὴ ἢ τυραννία, ἀλλὰ λειτουργία πλήρης 
ἱδρώτων, φροντίδων, πόνων, κινδύνων καὶ ἀγώνων. Καὶ οἱ ἀγῶνες αὐτοὶ δὲν 
εἶναι, ὅπως ἔλεγε ὁ θεῖος Παῦλος, πάλη πρὸς  αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς 
ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ  σκότους τοῦ αἰῶνος 
τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Γνωρίζω ὅτι 
εἶναι τραχὺς ὁ ἀγών. Δὲν θὰ λιποψυχήσω, ὅμως, διότι πιστεύω ἀκραδάντως 
εἰς τὴν θείαν βοήθειαν. Οἱαδήποτε ἀμφιβολία θὰ μὲ ἀπεστέρει τῶν καρπῶν 
τῆς ἀποστολῆς μου καὶ θὰ ἦτο δεινὴ προσβολὴ κατὰ τοῦ εἰπόντος «ἐγὼ 
μεθ’ ὑμῶν εἰμι  πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

Ἀποδέχομαι, ὅθεν, τὴν ἔνδοθεν κλῆσιν, ἵνα ἀνέλθω, σήμερον, εἰς τὸν 
δεύτερον τῆς ἱερωσύνης βαθμὸν καὶ βαρύτερον ὑποδυθῶ τῆς ἱερωσύνης 
τὸν ζυγόν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ζυγὸς εἶναι βαρὺς καὶ ἔχει ἀνάγκη πολλῶν χειρῶν, 
παρακαλῶ τὸν περιεστῶτα λαόν, ὅπως, ἀντὶ χειρῶν βοηθείας, θερμὰς 
ἀναπέμψῃ προσευχὰς πρὸς τὸν Ὕψιστον, ἵνα μὲ ἀναδείξῃ ἐργάτην 
ἀνεπαίσχυντον τοῦ ἀμπελῶνος αὐτοῦ, ἐργάτην δόκιμον τῶν ἐντολῶν του, 
ἀγαθὸν καὶ πιστὸν δοῦλον πολυπλασιάζοντα τὸ δοθὲν μοι τάλαντο, ὥστε 
σώαν να ἀποδώσω τὴν παρακαταθήκην εἰς τὸν παρακαταθέσαντα Δεσπότην, 
κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὅταν οἱ τὰ τάλαντα  πιστευθέντες καλῶνται καὶ 
εἰσάγονται καὶ εὐθύνας ὑπέχωσι.

Καὶ νῦν δόξαν, τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπω πρὸς τὸν μεγαλοδύναμον 
Θεόν, ὅστις ἐν τῷ ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει ἠξίωσέ με να ζήσω τὰς παρούσας 
στιγμάς.

Εὐγνώμονες δὲ, τώρα, στρέφονται αἱ σκέψεις μου πρὸς τοὺς ἀγαπητούς 
μου γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνέθρεψαν χριστιανικῶς, τοὺς σεβαστούς μου 
Διδασκάλους καὶ Καθηγητὰς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι 
τὴν ἀγάπην καὶ τὸν ζῆλον πρὸς τὰ ἱερὰ  Γράμματα μοὶ ἐνέπνευσαν, τοὺς 
ἀγαπητοὺς μου ἀδελφοὺς τῆς ἐν Κύπρῳ ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Κύκκου, ἐν τῇ 
ὁποίᾳ τὴν μοναχικὴν κουρὰν ἐδέχθην καὶ τὸν ποιμένοντα τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λεόντιον, παρὰ τοῦ 
ὁποίου τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης ἔλαβον. 
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Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε Δέσποτα, ὅστις τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος θερμῶς ἐπ’ ἐμὲ ἐπικαλεῖσθε, θερμῶς 
εὐχαριστῶ. 

Ἄπειρον ἐκφράζω τὴν εὐγνωμοσύνην μου πρὸς τὸν πρωθιερέα τοῦ ἱεροῦ 
αὐτοῦ ναοῦ αἰδεσιμώτατον Βασίλειον, ὅστις πατρικὸν πρὸς ἐμὲ ἐνδιαφέρον 
ἐπέδειξεν καὶ πολλὴν μοι παρέσχε τὴν ἠθικὴν ὑποστήριξιν. 

Πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπήν, τοὺς ἱεροψάλτας καὶ τὸ 
προσωπικὸν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ, μετὰ τῶν ὁποίων ὑπὲρ τετραετίαν 
συνειργάσθην ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ, ὡς καὶ πρὸς τοὺς ἐνορίτας μου, οἱ 
ὁποῖοι μὲ τόσην ἀγάπην καὶ συμπάθειαν μὲ περιέβαλον, θερμὰς ἀπευθύνω 
τὰς εὐχαριστίας μου. Ἀποχωριζόμενος τούτων, ἵνα τὰ πρόβατα ἄλλης αὐλῆς 
διακονήσω, ὁ ἰσχυρὸς δεσμὸς τῆς ἀγάπης θὰ μὲ ἔχῃ πάντοτε μετ’ αὐτῶν 
ἡνωμένον. 

Καί, ἤδη, Σεβασμιώτατε Δέσποτα, προσερχόμενος μετὰ φόβου καὶ 
τρόμου, κλίνω ταπεινῶς τὸν αὐχένα. «Κέλευσον, Δέσποτα ἅγιε, τὸν νῦν 
προσφερόμενόν σοι».  



«ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» 1*  

 
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1950  

a
Σεβασμιώτατοι ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς τοῦ  Ὑψίστου λειτουργοί,

Χριστεπώνυμε τοῦ Κυρίου λαέ, 

Εἴη εὐλογημένον τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὅστις ἔδειξεν ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ μου 
τὸν ἄμετρον τῆς χάριτός του πλοῦτον, ἀναγαγὼν ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον 
ἐν τοῖς ἀδελφοῖς Ἱεράρχαις εἰς τὸ περίοπτον καὶ τηλεφανὲς ὕψος τῆς 

κατὰ Κύπρον Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπικῆς ταύτης σκοπιᾶς καὶ ἀναδείξας με 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα διάδοχον.

Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπω ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ συγκαταβάσει, εὐχαριστίας 
δὲ ὁλοψύχους ἀπευθύνω πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς μου ἀδελφοὺς καὶ συνεργάτας 
ἐν τῷ ἀμπελῶνι τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, 
οἵτινες, ὄργανα γενόμενοι τῶν θείων βουλῶν, προσώθησάν με διὰ τῆς ψήφου 
των, ἵνα ἀνέλθω τὰς βαθμίδας τοῦ αἰωνοβίου τούτου Θρόνου.

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄ (1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 60—63.

o
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Μὲ γόνατα, ὅμως, λυγίζοντα τὰς βαθμίδας ἀνελθὼν καὶ ἐπὶ τῆς ὑψηλῆς 
ταύτης Ἀναβάθρας νῦν ἱστάμενος, ἴλιγγον αἰσθάνομαι καὶ βίαιον κλονισμὸν 
ἀνασαλεύοντα ἐκ βάθρων τὴν ὕπαρξίν μου. Τὶ τὰ περὶ ἐμὲ σήμερον 
τελούμενα; Ἀποσπῶμαι τοῦ λαχόντος μοι ποιμνίου ἐν τῇ Κιτιέων Ἐκκλησίᾳ, 
μετὰ τοῦ ὁποίου ἐπὶ διετίαν καὶ πλέον συνηυτύχησα, πατρικῶς τοῦτο φιλῶν 
καὶ υἱικῶς ἀντιφιλούμενος, ἐν λύπῃ δὲ πολλῇ τούτου νῦν ἀποχωρίζομαι. Ἐν 
θάμβει οἱ ὀφθαλμοί μου βλέπουσι τὰ περὶ τὸ ταπεινὸν μου πρόσωπον  τὴν 
στιγμὴν ταύτην συντελούμενα τῆς θείας βουλῆς κελεύσματα. Ὡς χιτῶνα 
γάμου πορφύραν περιβέβλημαι καὶ ἐπὶ σκήπτρου ἐρειδόμενος καλοῦμαι νὰ 
ὁδεύσω πρὸς τοῦ Κυρίου τὸν Νυμφῶνα, ἡ δὲ νύμφη Κύπρις Ἐκκλησία τῆς 
χηρείας τὸν πέπλον ἀποβάλλεται. Κλίνει εὐλαβὲς τῆς καρδίας μου τὸ γόνυ 
καὶ συντετριμμένη ὑπὸ φόβου ἡ ψυχὴ προσεύχεται πρὸς τὸν ἀόρατον τῆς 
Ἐκκλησίας Νυμφίον. Δέος κατέχει με μήτοι πτωχὴ τῆς ψυχῆς μου ἡ στολὴ 
καὶ ἀνάξιος τῆς κλήσεως ἀπόβλητος τοῦ Νυμφῶνος γένωμαι. Φοβοῦμαι μὴ 
ἐν τῷ ὑπάτῳ τούτῳ τῆς Ἐκκλησίας ἀξιώματι πρὸς χόρτον ὁμοιάσω ἐγγίζοντα 
ἄνθρακας φλογώδεις, ὡς ἄλλος δὲ Μωυσῆς ἐπὶ τοῦ ὄρους Χωρὴβ ἀκούω 
ἀντιλαλοῦσαν ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων τὴν μυστικὴν θείαν φωνήν: «Μὴ 
ἐγγίσης ὧδε» ( Ἐξόδ. 3,5 ). Πελώριον, ὄντως, καὶ μὲ κινδύνους πολλοὺς τὸ 
ὑπ’ ἐμοῦ σήμερον ἀναλαμβανόμενον ἐγχείρημα. Τὴν ἱστορικὴν ζωὴν τοῦ 
Θρόνου τούτου ἐλάμπρυναν ἀγῶνες, ἡγίασαν Ἱεραρχῶν μαρτύρια, ἐδόξασαν 
φυσιογνωμίαι φαειναί, ἐκλέϊσαν ἄνδρες καλλιστέφανοι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι 
περιλάλητοι. Προκάτοχός μου ἦτο ὁ ἀϊδίου μνήμης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
πατρίδος μάρτυς Μακάριος ὁ Β΄, πρὸς τὸν ὁποῖον ἡ σκέψις ἀνατρέχουσα καὶ 
τὴν σμικρότητά μου παραβάλλουσα εἰς κραυγὴν ἀδυναμίας τὴν γλῶσσάν 
μου κινεῖ: «Δέομαι, Κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον, ὅν ἀποστελεῖς»  
( Ἐξόδ. 4,13 ).

Ὑπὲρ τὰς δυνάμεις μου βαρὺν αἰσθάνομαι τῆς ἀποστολῆς μου τὸν κλῆρον, 
ὅν ψῆφος θεοκίνητος κλήρου καὶ λαοῦ ἀπὸ τοῦ τραχήλου μου ἐξήρτησεν. 
Ὑπὸ τὸ βάρος τοιούτου κλήρου σώματα εὐσταλῆ ἐκύρτωσαν καὶ πρόσωπα 
νεάζοντα ῥυτίδες πρόωροι ηὐλάκωσαν. Ἐπιβεβαρυμένην ἔχει ὁ Θρόνος οὗτος 
τὴν κληρονομίαν, μὲ ἀπαιτήσεις πολλὰς καὶ ποικίλας.

Ἀλλ’ οὕτως ἔταξεν ὁ Κύριος ἐπ’ ἐμὲ γενέσθαι. Ἰδοὺ δὲ αἰχμάλωτος ἐγὼ 
θεοκινήτου ψήφου ἐν ταπεινώσει κλίνω τὸν αὐχένα, ἀποδεχόμενος τοῦ Θεοῦ 
τὸ κέλευσμα. Γνωρίζω καλῶς ὅτι ὁ Θρόνος οὗτος ὁ δι ἐμὲ σήμερον ὑψούμενος  
ὡς τὸ Θαβὼρ τῆς δόξης εἰς Γολγοθᾶν τοῦ μαρτυρίου αὔριον γενήσεται. 
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Μόχθοι πανημέριοι καὶ παννύχιοι ἀγρυπνίαι, ἀγῶνες καὶ θυσίαι εἶναι τοῦ 
ἀρχιεπισκοπικοῦ ὑπουργήματος ἡ κληρονομία. Τὰς ἰδίας αὐτὰς βαθμίδας 
ἐπάτησαν μάρτυρες προκάτοχοι διὰ νὰ ὑψωθῶσιν εἰς ἀγχόνην, δι’ αὐτῶν 
ἄλλοι ἐβάδισαν εἰς γῆν ἐξορίας καὶ δι’ αὐτῶν ἄλλοι προώρως κατῆλθον εἰς 
τὸν τάφον. 

Τοιαύτη τοῦ ὑπουργήματος ἡ φύσις. Πολλὰ δὲ τὰ δύσκολα ἐπιπροσθοῦσιν 
καὶ τῶν σημερινῶν καιρῶν αἱ χαλεπότητες. Ἡ νοητὴ Ὁλκὰς τῆς Ἐκκλησίας ἐν 
πολλαῖς τρικυμίαις διαπλέει. Ἔξωθεν μάχαι ἀναταράσσουσαι θάλασσαν καὶ 
ἔσωθεν ἔριδες καὶ διχασμὸς τοῦ πληρώματος. Τὰ δὲ τραύματα πολλά. Ἐρείπια 
ἠθικὰ καὶ ὑλικά, κληροδοτήματα ἐξωτερικῶν πολέμων καὶ ἐσωτερικῶν 
ἐρίδων, ἔχομεν νὰ ἀναστηλώσωμεν. Τραυμάτων δὲ πληγὰς πολλὰς ἔχομεν 
νὰ ἐπιδέσωμεν. Καὶ ἵνα, κατὰ τὴν γλῶσσαν τοῦ Χρυσορρήμονος, εἴπω, «οἱ 
ἐπιβουλεύοντες πολλοί, τὸ τῆς ἀγάπης γνήσιον ἀπόλωλεν… «ἐν μέσῳ 
παγίδων διαβαίνομεν καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεως περιπατοῦμεν» (Σοφ. Σειρ. 
9, 13)… πολλοὶ καὶ πολλαχόθεν ἐφεστήκασιν∙ ὁ δὲ συναλγήσων οὐδείς,  ἢ 
καὶ εὐάριθμοι λίαν». Τὰς παλαιὰς αἱρέσεις ἐδέξαντο αἱ τοῦ αἰῶνος τούτου 
πλάναι, τὴν καταρριψιν ἠθικῶν ἀξιῶν ἐπαπειλοῦσαι. Πολλοὶ πλανῶντες καὶ 
πλανώμενοι εἰς τὸ μέσον ἀνεφάνησαν, τοῦ λαοῦ τὴν ἑνότητα ἐπικινδύνως 
διασπῶντες καὶ πολὺν τὸν πειρασμὸν τῇ Ἐκκλησίᾳ φέροντες. Χαλεπὸν τῆς 
ποιμαντορίας μου τὸ ἔργον ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων. Ἀνάντης τῆς 
Ἀρχιεπισκοπείας μου ὁ δρόμος καὶ δύσβατος τῶν περιστάσεων ἡ διάβασις.

Ἐν τοσούτω, ὅμως, τῶν σκέψεων καὶ αἰσθημάτων μου κατισχύει παρή-
γορος ἡ καλοῦσά με φωνή: « Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ  δειλιάσῃς μηδὲ φοβηθῇς, 
ὅτι μετὰ σοῦ Κύριος ὁ Θεός σου εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ» ( Ἰησοῦ Ναυῆ 1, 9).

Εὔτολμος κἀγὼ ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς ἄνωθεν κλήσεως χωρῶ μετὰ θάρρους εἰς 
τὸν προκείμενόν μοι ἀγῶνα, συνοδοιπόρους ἔχων τοὺς ἀδελφοὺς Ἱεράρχας, 
στηρίζοντάς με, ἵνα μὴ προσκόψω, καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἀγάπη ἐγγυᾶται 
ἐγκάρδιον καὶ ὁλοψυχον συνεργασίαν ἀναπληροῦσαν τάς ἐλλείψεις μου καὶ 
τῆς νεότητός μου τὴν ἀπειρίαν. 

Γνωρίζω ποίας προσδοκίας στηρίζει ἐπ’ ἐμὲ τῆς Ἑλληνικῆς αὐτῆς 
Μεγαλονήσου ὁ εὐσεβὴς λαός. Ὁ κλῆρος ἀναμένει πνευματικὴν καὶ 
ἠθικὴν ἀνύψωσιν, βελτίωσιν τῶν βιωτικῶν συνθηκῶν του. Ὁ λαὸς ἐλπίζει 
περισυλλογὴν καὶ ἀναστήλωσιν τῶν ἠθικῶν ἐρειπίων, τὰ ὁποῖα ἁμαρτία 
πληθύνουσα ἐπλήθυνε, νίκην κατὰ τοῦ μισοκάλου, ὅστις τὰ ζιζάνια τῆς 
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διχονοίας ἔσπειρε καὶ τὴν εἰρήνην ἐφυγάδευσε, στοργὴν καὶ κατανόησιν εἰς 
τὰ προβλήματά του. Ἡ δὲ δούλη Πατρὶς ἀπαιτεῖ ἔντονον ἀγῶνα δι’ ἐθνικὴν 
ἀποκατάστασιν.

Κατὰ τὴν ἐπίσημον αὐτὴν στιγμὴν βεβαίωσιν δίδω ἱερὰν ὅτι οὐδὲν 
ἐν ἐπιγνώσει θὰ παραλείψω, ἵνα τὰς προσδοκίας δικαιώσω καὶ τὰς ἐλπίδας 
πραγματώσω. Ἀρχόμενος τοῦ ἔργου πρώτιστον ἔχω σπούδασμα τὴν φύλαξιν 
τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῆς πίστεως, ὡς αὕτη εἰς ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
παρεδόθη καὶ ἥτις εἰς τὴν μακραίωνα Ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους ἐγένετο 
ἡ σωστικὴ κιβωτὸς ἡ διαφυλάξασα ἀλώβητα τοῦ Ἔθνους τὰ κειμήλια καὶ 
εἰς τὰς θυέλλας τῆς δουλείας ἡ ἄγκυρα τῆς σωτηρίας. Οὐδένα λανθάνει 
σήμερον τὸ γεγονὸς ὅτι ὑφιστάμεθα δοκιμασίαν  πίστεως. Πεποίθαμεν, ὅμως, 
ἀκραδάντως, ὅτι ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἡ πίστις ἡμῶν δοκιμαζομένη 
ἀκεραία τῆς δοκιμασίας θὰ ἐξέλθῃ. Ἀλλ’ ἵνα ἀποβῇ αὕτη δύναμις ζῶσα καὶ 
ζωοποιοῦσα ἐνεργὸς καὶ καρποφόρος, δέον ἡ Ἐκκλησία νὰ διαθέτῃ  κλῆρον 
μορφωμένον, διδακτικὸν ἐν λόγοις τε καὶ ἔργοις, ἐπίγνωσιν ἔχοντα τῆς ἱερᾶς 
ἀποστολῆς του. Δὲν ἀποκρύπτω τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐφημεριακὸς κλῆρος, 
ἄνευ πνευματικῶν προσόντων καὶ εἰς οἰκονομικὴν ἐξαθλίωσιν εὑρισκόμενος 
ἐξέπεσε κατὰ πολὺ τῆς ὑψηλῆς του θέσεως. Πολλά, βεβαίως, προσέφερε καὶ 
προσφέρει ὁ κλῆρος, συνεχιστὴς μεγάλης παραδόσεως, περισσότερα, ὅμως, 
δύναται να ἐπιτελέσῃ. Γνωρίζω τὰς ἀρετάς, ἀλλὰ καὶ τὰς πολλὰς ἀνθρωπίνους 
ἀδυναμίας καὶ ἐλλείψεις του. Ἡ πνευματικὴ ἀνύψωσις καὶ οἰκονομικὴ 
βελτίωσις τοῦ κλήρου διὰ τὴν εὐδόκιμον αὐτοῦ διακονίαν ἐν τῷ πληρώματι 
τῆς Ἐκκλησίας θὰ εἶναι ἐκ τῶν σπουδαίων μελημάτων μου. Ἡ πρὸ ἔτους 
ἱδρυθεῖσα Ἱερατικὴ Σχολὴ πολλῆς θὰ τύχῃ μερίμνης μου διὰ τὴν περαιτέρω 
αὐτῆς προαγωγὴν πρὸς πληρέστερον πνευματικὸν καταρτισμὸν τοῦ κλήρου, 
τὸν ὁποῖο ἐπιθυμῶ σεμνόβιον, πειθαρχικόν, ἀφοσιωμένον εἰς τὸ καθῆκον καὶ 
οὐχὶ ἀργόσχολον καὶ καφενόβιον, μεριμνῶντα καὶ τυρβάζοντα περὶ πολλὰ 
 «ὧν οὐκ ἔστι χρεία» (Πρβλ. Ἱερ. 31, 38). 

Περὶ τοῦ ἐμπιστευθέντος μοι ποιμνίου τοῦτο μόνον λέγω: Μετὰ 
φροντίδος ἀνυστάκτου «ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου» (Ἰεζ. 34, 12) καί «ἐν 
νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτά» (Ἰεζ. 34,14). «Τὸ ἀπολωλὸς ἐκζητήσω καὶ τὸ 
πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον 
ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος» (Ἰεζ. 
34,16). Ἔτι δὲ πλεῖον τούτου λέγω «καὶ τὴν ψυχήν μου θήσω ὑπὲρ τῶν 
προβάτων» (Πρβλ. Ἰωάν. 10,15). 
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Δὲν προτίθεμαι κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην νὰ ἐκθέσω πρόγραμμα τοῦ 
ἔργου οὗτινος, συναρωγῇ Κυρίου, ἀπὸ σήμερον ἐπιλαμβάνομαι. Ὁ Θεός, ὁ 
καλέσας με ἐπὶ τὴν ὑπάτην ταύτην τῆς Ἐκκλησίας διακονίαν, ἂς λαλήσῃ ἀγαθὰ 
εἰς τὰς ἀκοὰς τῆς ψυχῆς μου, ἵνα ταῦτα μεταδώσω εἰς τῆς Ἐκκλησίας του τὸ 
πλήρωμα, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου «ἥδιστα ἐκδαπανηθήσομαι» (Β΄ Κορ. 12,15), εἰς 
οὐδὲν ἐμαυτοῦ φειδόμενος. Δι’ ἐμαυτὸν ἓν μόνον ἐξαιτοῦμαι, τὴν πειθαρχικὴν 
πάντων ἀγάπην.

Περὶ τῆς δούλης δὲ πατρίδος τὸν λόγον περιστρέφων, ἀπευθύνω 
πρῶτον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τούτου βήματος ὁλόψυχον ἀσπασμὸν καὶ χαιρετισμὸν 
ἐγκάρδιον καὶ συναντιλήψεως βεβαίωσιν πρὸς τὸν τετιμημένον ἀδελφὸν 
Μητροπολίτην Κυρηνείας, ὅστις ἐπὶ κεφαλῆς Πρεσβείας μάχεται ἀγῶνα 
ὑπέρτατον εἰς τὰ διεθνῆ πολιτικὰ πεδία διὰ τὴν κατίσχυσιν τοῦ Κυπριακοῦ 
δικαίου. Περὶ ἐμοῦ δὲ λέγω, ὅτι «οὐ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς 
βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου» (Ψαλμ. 131, 4), 
μέχρις ὅτου εἰς τὸν ἐθνικὸν ὁρίζοντα ῥοδίσῃ χρυσόπτερος ἶρις ἀγγέλλουσα 
τὸ φέγγος τῆς ποθεινῆς ἡμέρας τῆς ἐθνικῆς ἀπολυτρώσεως. Πάσῃ δυνάμει 
καὶ πάσῃ θυσίᾳ θὰ συνεχίσω μετὰ τοῦ φιλοπάτριδος Ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ 
λαοῦ τὸν ἐθνικὸν ἀγῶνα, βαδίζων ἐπὶ ἀδιαλλάκτου πρὸς τὸν Κυρίαρχον 
ἑνωτικῆς γραμμῆς, οὐδὲν ἕτερον ἐπιδιώκων, εἰ μὴ μόνον τὴν  Ἕνωσιν μετὰ τῆς 
Ἑλληνικῆς Μητρός. Ἀπαράδεκτος θὰ εἶναι οἱαδήποτε προσφορὰ συντάγματος 
ἢ ἄλλη νόθος λύσις τοῦ ἐθνικοῦ ἡμῶν ζητήματος. Ἀσάλευτος δὲ ἔστω ἡ πίστις 
πάντων εἰς τὴν τελικὴν νίκην καὶ δικαίωσιν. 

Τοιαῦται, ἐν ὀλίγοις, ἀδελφοί, αἱ σκέψεις, τὰ συναισθήματα καὶ αἱ 
διαβεβαιώσεις μου περὶ τοῦ ἀναλαμβανομένου ἔργου, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου καὶ 
ἐπικαλοῦμαι πάντων τὰς εὐχὰς καὶ τὰς δεήσεις. 

Σὺ δέ, Οὐράνιε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ὁλκάδος Κυβερνῆτα, ἔπιδε 
ἐξ ὕψους καὶ ἐνίσχυσόν με εἰς τὸν προκείμενον ἀγῶνα. Ἐν χειρὶ ὑποτρεμούσῃ 
λαμβάνω τὸ πηδάλιον, ὃ, σήμερον, δέδωκάς μοι.  Δὸς μοι χεῖρα κραταιὰν καὶ 
ἀνάδειξόν με δεξιὸν πηδαλιοῦχον καὶ ἱκάνωσόν με ἐν τρικυμίαις θαλασσῶν, 
ἵνα τῆς Ὁλκάδος Σου τὸ πλήρωμα εἰς λιμένα γαλήνης καὶ σωτηρίας ὁδηγήσω. 
Ἔκχεε τὴν χάριν Σου πλουσίαν ἐπ’ ἐμέ, ἵνα εἰς διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας Σου 
ἀκατακρίτως ἀναλώσω τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ δόκιμος γενόμενος λάβω 
τῆς ζωῆς τὸν στέφανον.

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΕΫΧΕΛΛΑΣ 
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 1*

6  ΜΑΪΟΥ 1956 

a
†ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης 

Κύπρου,

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Ὀρθοδόξῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 

Χάριν καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. 

Διὰ τοῦ εὐφροσύνου χαιρετισμοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη!» προσαγορεύομεν 
ὑμᾶς σήμερον μακρόθεν, τέκνα περιπόθητα καὶ ἠγαπημένα. 

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται. Ὁ Κύριος ἡμῶν, τὰ δεσμὰ τοῦ 
ᾍδου καταλύσας καὶ τὸν θάνατον πατήσας, ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου.

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου),  τ. Β΄(1955-1957), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1992, σσ. 168-170..
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Κατὰ τὴν διαγενομένην Μεγάλην Ἑβδομάδα εἴδομεν τὸν Κύριον 
πορευόμενον πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος, κρινόμενον ὑπὸ συνεδρίου παρανόμων, 
ἐμπαιζόμενον ὑπὸ τοῦ ὄχλου καὶ μαστιγούμενον ὑπὸ χειρῶν ἀδίκων∙ 
αἴροντα Σταυρὸν ἐπ’ ὤμων καὶ ἀναβαίνοντα εἰς τὸν Γολγοθᾶν∙ στέφανον ἐξ 
ἀκανθῶν περιβεβλημένον καὶ ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν σταυρούμενον∙ ταφὴν 
καταδεξάμενον καὶ μέχρις ᾍδου κατελθόντα. Πάντα δὲ ταῦτα ὑπέμεινεν 
ὁ Κύριος διὰ τὴν ἀγάπην καὶ σωτηρίαν τῆς ἁμαρτωλοῦ ἀνθρωπότητος, 
«ὅτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. 5,8). 
Συμπορευθέντες μετὰ τοῦ Κυρίου μέχρι τοῦ Γολγοθᾶ, προσεκυνήσαμεν Αὐτὸν 
κρεμάμενον ἐπὶ ξύλου καὶ ὡς νεκρὸν μετὰ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας ἐκηδεύσαμεν.

Ἀλλ’ ὁ τάφος δεν ἠδύνατο να κρατήσῃ τὸν Ζωοδότην. Ὅταν τὸ πρωὶ τῆς 
ἡμέρας τῶν Σαββάτων γυναῖκες θρηνολογοῦσαι ἔδραμον ἀπὸ βαθέος ὄρθρου 
μετὰ μύρων πρὸς τὸν τάφον τοῦ σταυρωθέντος Θεανθρώπου, εἶδον ὅτι κενὸς 
ὁ τάφος∙ ἄγγελος δὲ λευκοφόρος  μετέδιδεν αὐταῖς  τῆς χαρᾶς τὸ εὐαγγέλιον, 
ὅτι «οὔκ ἔστιν ὧδε ἀλλ’ ἠγέρθη» (Λουκ. 24,6) ὁ Ναζαρηνὸς Χριστός. Τῶν 
μυροφόρων ὁ θρῆνος εἰς χαρὰν ἐγένετο, χαρᾶς δὲ ἐνέπλησε τοὺς μαθητὰς καὶ 
ἀποστόλους τῆς Ἀναστάσεως τὸ μήνυμα. 

Τῆς χαρᾶς ταύτης μετέχομεν σύμπαντες οἱ πιστοί. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου κραταιούμεθα ἐν τῇ πίστει. «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν 
ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν... Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται  
ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» ( Α΄ Κορ. 15, 14,17). Διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
δυναμούμεθα ἐν τῇ ἐλπίδι. Ἐπὶ ἀναστάντα καὶ ζῶντα Θεὸν ἐλπίζομεν. Διὰ τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἰς ἀνάστασιν ψυχῆς καὶ εἰς ἀναγέννησιν καλούμεθα, 
«ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν..., οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς 
περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6, 4).

Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ἑορτάζουσα σήμερον τὸ Πάσχα τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου, συγκαλεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ δι’ ἱερᾶς ἀκολουθίας μεταθέτει 
τούτους εἰς τὴν πόλιν τῆς Σιών, ἵνα ὑπαντήσωσι καὶ δοξολογήσωσι τὸν 
ἀναστάντα Ἰησοῦν. 

Λαμπαδηφοροῦντες τῇ ψυχῇ καὶ ποδὶ ἀγαλλομένῳ σπεύσατε,  τέκνα 
ἐν Κυρίῳ, εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναούς, ἵνα ἐνωτισθῆτε τοῦ κηρύγματος τῆς 
Ἀναστάσεως καὶ πληροφορηθῆτε τὰ ἐξ αὐτοῦ διδάγματα.

Οἱ ταλαιπωρούμενοι ὑπὸ τοῦ βίου τῶν δεινῶν καὶ μετὰ στεναγμῶν ζῶντες 
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν, ἂς ὑψώσωσι τὴν καρδίαν πρὸς τὸν ἀναστάντα 
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Ἰησοῦν, ὅτι «ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν 
πενήτων νῦν ἀναστήσομαι» (Ψαλμ. 11,6), λέγει ὁ Κύριος. Οἱ πιεζόμενοι ὑπὸ 
ἀρχόντων καὶ ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἂς στηρίξωσι τὴν ἐλπίδα ἐπὶ τὸν ἀναστάντα 
Κύριον, ὅτι «Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων» 
(Ψαλμ. 32, 10). Οἱ διωκόμενοι καὶ πάσχοντες ἕνεκεν δικαιοσύνης, ἂς ἔχωσι 
τὴν πληροφορίαν ὅτι τὸ πάθος ὁδηγεῖ εἰς τὴν λύτρωσιν καὶ ὁ Γολγοθᾶς εἰς τὴν 
Ἀνάστασιν.  Ταῦτα μελετῶντες, ἂς ἀποτινάξωμεν τὴν βαρυθυμίαν τῆς ψυχῆς  
καὶ πρὸς τὰ ἄνω σχόντες τὰς καρδίας, ἂς ἀντλήσωμεν χαρὰν καὶ ἐλπίδα ἀπὸ 
τὸ μήνυμα τοῦ ἀγγέλου πρὸς τὰς θρηνωδούσας μυροφόρους παρὰ τὸ μνῆμα 
τοῦ Λυτρωτοῦ. Ἵνα δὲ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ, προτρεπόμεθα πατρικῶς, ὅπως 
πάντοτε μέν, ἰδίᾳ  δὲ κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην τοῦ Πάσχα ἡμέραν, μνησθῆτε 
τῶν πτωχῶν καὶ ἀσθενῶν, τῶν ἐν φυλακαῖς καὶ στρατοπέδοις, ἵνα καὶ οὗτοι 
κοινωνοὶ γένωνται τῆς χαρᾶς ἡμῶν. 

Ἡμῶν δέ, τέκνα ἀγαπητά, ἅτινα ἐγέννησα διὰ τοῦ Εὐαγγελίου, 
μνημονεύετε τῶν δεσμῶν τῆς ἐξορίας καὶ εὔχεσθε πρὸς Κύριον. Κατὰ τὴν 
μεγάλην ταύτην ἑόρτιον  τῆς Ἀναστάσεως  ἡμέραν μακρὰν ὑμῶν εἴμεθα  καὶ 
βίον ἀνεόρταστον  ζῶμεν εἰς ξένην γῆν. Σωματικῶς, ὅμως, ἀπόντες, ψυχικῶς   
μεθ’ ὑμῶν εἴμεθα ἀπὸ ὄρθρου ἕως ἑσπέρας καὶ ἀπὸ νυκτὸς μέχρι πρωίας 
εἰς πάσας τὰς ἡμέρας. Ἡ καρδία ἡμῶν φλέγεται καὶ τήκεται ὡσεὶ κηρός, 
ἐπιποθοῦσα τὴν πατρῴαν γῆν  καὶ τὴν μεθ’ ὑμῶν συναναστροφήν. Σήμερον 
δέ, ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἀναλαμβάνει τὰς πτέρυγάς της καὶ τανύπτερος διαπερᾷ 
ὠκεανὸν ἀπύθμενον καὶ ὄρη οὐρανομήκη διὰ να εὑρεθῶμεν ἐν μέσῳ ὑμῶν, 
ἀπονέμοντες ἀναστάσιμον ἀσπασμὸν καὶ φίλημα ἀγάπης. Τὶς ἡμᾶς χωρίσει 
ἀπὸ τῆς ἀγάπης ὑμῶν; Θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης 
ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; Πέπεισμαι ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἀρχαὶ οὔτε 
δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος δυνήσεται 
ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης ὑμῶν.

Δεν ἀποκρύπτομεν τὴν θλῖψιν ἡμῶν καὶ τὴν ὀδύνην, ὅτι βίᾳ τοῦ ποιμνίου 
ἐχωρίσθημεν, ὅτι ἐπατάχθη ὁ ποιμήν, ἵνα διασκορπισθῶσι τὰ πρόβατα τῆς 
ποίμνης. Ἀλλὰ πεποίμεθα ὅτι ἔγνωσαν ἤδη τὸν ποιμένα καί, κατὰ τοῦ 
Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ τοὺς λόγους, «τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι 
τὴν φωνὴν αὐτοῦ∙  ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ 
αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν» ( Ἰωάν. 10 4-5). Ἐλπίζομεν 
ἐπὶ Κύριον καὶ οὐ σαλευόμεθα  ἐν τῇ ἐλπίδι, ὅτι «λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς 
δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσωσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ Αὐτὸν» 
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(Ψαλμ. 33,23).  «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν καὶ Αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς 
θλίβοντας ἡμᾶς» (Ψαλμ. 59,14).  Ἐν τῇ θλίψει ἡμῶν ἀκούομεν τὴν φωνὴν τοῦ 
Κυρίου: «Ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες 
ἐπὶ Κύριον» ( Ψαλμ. 30, 25).

Ἀπονέμοντες καὶ αὖθις τὸν ἐν Κυρίῳ  ἀσπασμόν, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ 
πάντας πλουσίαν Αὐτοῦ τὴν εὐλογίαν. 

Ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἀγάπης  καὶ οἱ μεθ’ ἡμῶν ἐν ἐξορίᾳ Ἀδελφοί. 

Ἡ χάρις καὶ τὸ ἔλεος τοῦ ἀναστάντος Σωτῆρος, «Ὃς ἐλευθερωτὴς 
πάντων ἀνθρώπων γέγονεν»  εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ἐν τῇ νήσῳ Μαχὲ Σεϋχελλῶν, 

Ἅγιον Πάσχα 1956.

                                                                     Εὐχέτης ἐν Χριστῷ  ἀναστάντι

                                                                         † Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ 



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩι ΝΕΩι ΕΤΕΙ ΠΟΣΤΑΛΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1957 

Ζ
†ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης       

Κύπρου, 

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, 

Χάριν, εὐλογίαν καὶ εἰρήνην παρὰ τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ. 

Μετὰ χαρᾶς μεγάλης προσαγορεύομεν ὑμᾶς, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
κατὰ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ κοσμοσωτήριον ἑορτὴν τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Σωτῆρος καὶ Λυτρωτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος. 

Ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστοῦμεν καὶ αἶνον καὶ δοξολογίαν ἀναπέμπομεν 
τῷ Παναγάθῳ Θεῷ, ἀξιούμενοι αὖθις, ἵνα ἑορτάσωμεν τὴν ἑορτὴν ταύτην, 
ἵνα ὑμνήσωμεν τὴν ἐν τῇ Θείᾳ Ἐνανθρωπήσει φανερωθεῖσαν ἄπειρον θείαν 
ἀγάπην, σοφίαν καὶ παντοδυναμίαν.

Ἡ σκέψις ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου στρέφεται σήμερον πρὸς τὴν Ἁγίαν 
Πόλιν Βηθλεέμ, πρὸς τὸ Θεοδόχον Σπήλαιον, ὑπεράνω τοῦ ὁποίου ἠκούσθη 
τὸ πρῶτον ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος, ὁ πληρῶν χαρᾶς τάς καρδίας τῶν Χριστιανῶν: 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14).

Μεταστῶμεν καὶ ἡμεῖς νοερῶς ἐκεῖ, ὅπου ἐτελέσθη τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας 
μυστήριον∙ κύψωμεν ἐπὶ τῆς φάτνης τοῦ Θείου Βρέφους∙ γονυπετήσωμεν πρὸ 
τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος μετὰ θερμῶν ἱκεσιῶν ὑπὲρ παρελεύσεως τῶν δεινῶν 
τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου ἡμῶν, ὑπὲρ αἰσίας, κατὰ τὸ δίκαιον, λύσεως 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου),  τ. Γ΄(1957-1958), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1993, σσ. 96-97.
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τοῦ Ἐθνικοῦ ἡμῶν Ζητήματος.

Τὸ χαρμόσυνον μήνυμα τῶν ἀγγέλων, παρήγορον εἰς τάς ψυχὰς τῶν 
ἀνθρώπων, ἐκφράζει ἀφ’ ἑαυτοῦ προσδοκίαν καὶ ἐλπίδα. Τὰ αἰσθήματα ταῦτα 
δονοῦσι σήμερον τὴν καρδίαν παντὸς Χριστιανοῦ, ἰδιαιτέρως δὲ τάς καρδίας 
τοῦ προσφιλοῦς ἡμῶν ποιμνίου, τοῦ πεφιλημένου κυπριακοῦ  λαοῦ, ἐν μέσῳ 
τοῦ ὁποίου δὲν παύομεν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νοερῶς εὑρισκόμενοι, μολονότι 
βιαίως ἐκ γενετείρας ἡμῶν ἀπομακρυνθέντες.

Μακρόθεν, οὕτω, πρὸς μεγάλην ἡμῶν λύπην, ἀποτείνοντες πρὸς ὑμᾶς, 
τέκνα  ἐν Κυρίῳ περιπόθητα, τὸν λόγον, μακρόθεν ἀπευθύνοντες πρὸς ὑμᾶς 
θερμὸν ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις χαιρετισμόν, χαιρετισμὸν πατρικῆς ἀγάπης 
καὶ στοργῆς, ὁλοψύχως πλουσίας ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους 
ὑμῶν τὰς εὐλογίας καὶ τὰς δωρεὰς τοῦ τεχθέντος Θεοῦ, εὐχόμεθα δ’ ὑμῖν 
λύτρωσιν ἀπὸ παντὸς θλιβεροῦ καὶ τὴν εἰρήνην τὴν εὐαγγελισθεῑσαν ὑπὸ 
τῶν ἀγγέλων, εἰρήνην στηριζομένην ἐπὶ τῆς ἀσαλεύτου βάσεως τῆς ἠθικῆς 
καὶ τοῦ δικαίου, ἄνευ τῆς ὁποίας εἰρήνη πραγματικὴ καὶ βιώσιμος εἶναι 
ἀδύνατον να ἐγκαθιδρυθῇ  ἐπὶ τῆς γῆς. Πατρικῶς δ’ ἔτι προτρεπόμεθα ὑμᾶς, 
ἵνα ἀνελλιπῶς ἐκπληρώσητε κατὰ τὰς ἁγίας ταύτας ἡμέρας τὰ πρὸς τὸν Θεὸν 
καὶ τὸν πλησίον καθήκοντα, βοηθοῦντες  καὶ ἀνακουφίζοντες τοὺς ἐνδεεῖς  
καὶ στερουμένους, πάσχοντας καὶ τεθλιμμένους ἀδελφοὺς ἡμῶν.

Θείᾳ δὲ χάριτι, εἰς νέον μετὰ τίνας ἡμέρας εἰσερχόμενοι σωτήριον ἐνιαυτόν, 
ὁλοθύμως δεόμεθα τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, τοῦ Κυρίου τῶν χρόνων καὶ 
Ἄρχοντος τῶν αἰώνων, ἵνα δωρήσηται τοῦτον μεστὸν ἀγαθῶν, οὐρανίων 
εὐλογιῶν καὶ χαρίτων καὶ πρὸ παντὸς εἰρηνικὸν πᾶσιν ἡμῖν, τῇ πολυπαθεῖ 
ἡμῶν Νήσῳ, τῇ Ἁγίᾳ ἡμῶν Ἐκκλησία, τῷ εὐσεβεῖ ἡμῶν Ἔθνει, τῷ κόσμῳ παντί, 
εὐδοκήσῃ δ’ ἵνα, κατὰ τὴν διαρκειαν αὐτοῦ, πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ καὶ δικαία 
ἡμῶν ἐθνικὴ διεκδίκησις, πρὸς χαρὰν ἡμῶν καὶ τοῦ Πανελληνίου.

Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος μεγάλου ἡμῶν Θεοῦ καὶ 
Σωτῆρος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ἐν Ἀθήναις, 
Χριστούγεννα 1957

                                                            Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης

                                                               † Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩι ΝΕΩι ΕΤΕΙ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

"... Η Κύπρος ήταν μια ευημερούσα και ευτυχισμένη Νήσος. 
Όλα  χαμογελούσαν.  Και η φύση και οι άνθρωποι..."

Ιδιαίτερα, κατά τις κοσμοσωτήριες γιορτές
των Χριστουγέννων και της Αναστάσεως.   



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ 1*

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1948     

a  
Φιλόθρησκε του Κυρίου λαέ,

Όταν ο Σολομών έκτισεν εις τα Ιεροσόλυμα τον μεγαλοπρεπή και 
περίφημον εκείνον Ναόν, τον γνωστόν ως «Ναόν του Σολομώντος», εστάθη 
ενώπιον του θυσιαστηρίου, ύψωσε τας χείρας προς τον ουρανόν και είπεν: «Εἰ  
ὁ οὐρανός καὶ ὁ οὐρανός τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι, πλήν καὶ ὁ οἶκος 
οὗτος, ὅν ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου;» (Γ΄ Βασιλ. 8,27. Πρβλ. Β΄ Παραλ. 6,18). 
Εάν, λέγει προς τον Θεόν ο Σολομών, ο απέραντος ουρανός δεν είναι αρκετός 
δια να κατοικήσης, πώς θα είναι αρκετός ο Ναός αυτός, τον οποίον έκτισα δια 
κατοικίαν σου; Τι σημαίνουν οι λόγοι αυτοί του σοφού Σολομώντος; Άπειρος 
είναι ο Θεός και πανταχού παρών, ώστε να μην χωρεί εις περιορισμένον χώρον 
δια να κατοικήση. Ημείς, όμως, κτίζομεν ναούς μικρούς και μεγάλους ως 
κατοικίαν του απείρου και αχωρήτου Θεού. Ναι!  Αν και αχώρητος ο Θεός, 
αφού, όμως, είναι πανταχού παρών, δυνάμεθα κατά το ανθρώπινον να είπωμεν, 
ότι δύναται να κατοικήση εντός χώρου περιορισμένου, όπως ο Ναός. Αλλά, 
κυρίως, ο Ναός δεν χρησιμεύει ως τόπος κατοικίας του Θεού, αλλά ως τόπος 
λατρείας του Θεού. Και πάλιν, βεβαίως, αφού πανταχού παρών είναι ο Θεός, 
δυνάμεθα, οπουδήποτε είμεθα, να απευθυνωμεν προς Αυτόν την προσευχήν 
μας. «Οὔτε εἰς τὸν τοῦ Σολομῶντος οὔτε εἰς τὸ ὄρος Γαριζείν κατοικεῖ ὁ Θεὸς», 
είπεν εις την Σαμαρείτιδα ο Χριστός (Πρβλ. Ἰωάν.4,21). Αλλά «πνεῦμα ὁ Θεὸς, 
καὶ τοὺς προσκυνοῦντας  αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» 
(Ιωάν. 4,24). Οπουδήποτε και αν ευρισκώμεθα, και είτε δια της γλώσσης 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου  Κύπρου Μακαρίου Γ΄. Εκκλησιαστικά - Κοινωνικά (επιμ. Α. 
Μιτσίδου) τ. Β΄,  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998, σσ. 523-526.
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είτε νοερώς και σιωπηλώς προσευχόμεθα ακούει ο Θεός την προσευχήν μας. 
Αναγκαία, όμως, και η ύπαρξις ωρισμένου χώρου, εις τον οποίον άπαντες οι 
πιστοί να συναθροίζωνται εις κοινήν προσευχήν  και να τελώσι τα μυστήρια, 
να ακούουν το θείο κήρυγμα και γενικώς, ως ολότης και ως εν σώμα να 
εκτελώσι τα της λατρείας των. Και τοιούτοι χώροι είναι οι ιεροί Ναοί. 

Ευθύς, από της ιδρύσεως της Χριστιανικής Θρησκείας υπήρχον και Ναοί. 
Κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δεν υπήρχον δημόσιοι Ναοί όπως 
σήμερον, αλλά μάλλον διάφορα κατάλληλα ιδιωτικά οικήματα εχρησίμευον 
ως τόποι λατρείας. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί συνηθροίζοντο εις 
μίαν οικίαν και εκεί ετέλουν το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, έψαλλον 
όλοι μαζί και προσηύχοντο. Όταν, όμως, αργότερον επλήθυναν οι Χριστιανοί, 
υπήρξεν ανάγκη να κτισθούν δημόσια κτήρια ως τόποι λατρείας και ήρχιζον 
ούτω να κτίζωνται Ναοί, όπως σήμερον.

Κατά τους χρόνους των διωγμών, οπότε οι Χριστιανοί κατεδιώκοντο 
και δεν ηδύναντο δημοσίως να λατρεύουν τον Θεόν των εις τους Ναούς, 
ηναγκάζοντο να καταφεύγουν εις υπόγεια κοιμητήρια και εκεί, κάτω από 
την γην, ανάμεσα εις τους τάφους, έκτιζον μικρούς Ναούς και κρυφίως εκεί 
συνηθροίζοντο και προσηύχοντο. Τοιούτοι υπόγειοι Ναοί σώζονται πολλοί 
μέχρι σήμερον εις τας λεγομένας «κατακόμβας». Περίφημοι δε είναι αι 
κατακόμβαι της Ρώμης, αι οποίαι αποτελούν πραγματικώς μίαν ολόκληρον 
υπόγειον πόλιν. Τι είναι αι κατακόμβαι αυταί; Είναι μεγάλοι υπόγειοι 
διάδρομοι. Δεξιά και αριστερά των διαδρόμων, επί των τοίχων, ήνοιγον κατά 
σειράν τάφους και εκεί έθαπτον τους νεκρούς των. Εις τας διασταυρώσεις των 
διαδρόμων αυτών έκτιζον μικράς Εκκλησίας, αι οποίαι  και σώζονται  ακόμη. 

Όταν επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ο Χριστιανισμός εθριάμβευσε και 
έπαυσαν πλέον οι διωγμοί κατά του Χριστιανισμού, ήρχιζον πλέον μεγαλο-
πρεπέστατοι να αναγείρωνται Ναοί, οι οποίοι και με το επιβλητικόν των 
μεγαλείον εσυμβόλιζον τον θρίαμβον και την δόξα της Χριστιανικής μας 
Θρησκείας. Ο μεγαλοπρεπέστερος των Ναών αυτών είναι ο Ναός της Αγίας 
Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου την αρχιτεκτονικήν και το 
μεγαλείον θα θαυμάζουν οι αιώνες. Η Αγία Σοφία, όπως γνωρίζετε, εκτίσθη υπό 
του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Όταν επερατώθη ο Ναός και ο Αυτοκράτωρ 
εισήλθε δια πρώτην φοράν εντός αυτού, τόσο πολύ εθαύμασε το μεγαλείον του, 
ώστε ανεφώνησε το περίφημον εκείνο: «Νενίκηκά σε, Σολομών». Ωραιότερος, 
δηλαδή ήτο ο Ναός της Αγίας Σοφίας από τον περίφημον Ναόν του 
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Σολομώντος εις τα Ιεροσόλυμα. Ατυχώς, ο Θεός ηθέλησεν, ώστε ο Ναός αυτός, 
κάτω από τους θόλους τους οποίου αντήχησε το κήρυγμα του Χρυσοστόμου, 
του Γρηγορίου και τόσων άλλων μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και ο οποίος 
συμβολίζει ένδοξον Ιστορίαν και θρύλο τόσων αιώνων, να χρησιμοποιήται 
σήμερον ως τουρκικόν μουσείον και η ελληνική φυλή να περιμένη την ημέραν, 
κατά την οποίαν «πάλιν δικός μας θάναι».

Εκτός από τους Ναούς αυτούς οι Χριστιανοί εχρησιμοποίουν και τα 
λεγόμενα «ΜΑΡΤΥΡΙΑ», όπως περίπου τα σημερινά «ξωκλήσια». Όπου, 
δηλαδή, υπήρχον τάφοι Χριστιανών μαρτύρων. Επήγαιναν εκεί οι Χριστιανοί 
και έκαμναν λειτουργίαν. Εχρησιμοποίουν τον τάφον ως Αγίαν Τράπεζαν, επί 
της οποίας ετέλουν το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Η λειτουργία επί 
των τάφων αυτών εγίνετο συνήθως μίαν φοράν το έτος, κατά την ημέραν του 
Αγίου, οπότε, ως έλεγον, εώρταζον τα γενέθλια του Αγίου. Η ημέρα, δηλαδή, 
του θανάτου του εθεωρείτο ως γενέθλια ημέρα, διότι ο Άγιος αποθνήσκων 
δια τον Χριστόν εγεννάτο εις νέαν ζωήν. Αργότερον, επί των τάφων αυτών 
ήρχιζον να κτίζουν εκκλησίας επ’ ονόματι του μάρτυρος και τοιουτοτρόπως 
επεκράτησε μέχρι σήμερον η συνήθεια, ώστε εκάστη εκκλησία να φέρη το 
όνομα ενός Αγίου, όπως επίσης και η Αγία Τράπεζα, αντί να είναι ο τάφος του 
Αγίου, έχει εντός αυτής μικρά τεμάχια λειψάνων.

Συνήθως, οι Ναοί κτίζονται  κατά τρεις αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, τον 
βασιλικόν, τον γοτθικόν και τον βασιλικόν μετά τρούλου. Πολλοί, όμως, 
Ναοί δεν ανήκουν εις κανένα ρυθμόν, αλλά είναι ανάμιξις ρυθμών διαφόρων. 
Ανέκαθεν δε οι Ναοί διαιρούνται εις τρία μέρη. Εις το ιερόν βήμα, τον κυρίως 
ναόν και τον νάρθηκα. 

Εντός του ιερού βήματος φυλάττονται τα ιερά σκεύη της Θείας 
Λειτουργίας, ως επίσης εντός αυτού είναι η Αγία Τράπεζα, επί της οποίας 
τελείται η αναίμακτος θυσία, το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Το ιερόν 
βήμα είναι χώρος μόνον δια τους κληρικούς. Απαγορεύεται εις τους λαϊκούς 
να εισέρχωνται και να ίστανται εντός του ιερού βήματος. Παρά ταύτα, όμως, 
παρατηρείται το μεγάλον άτοπον, οι λαϊκοί να εισέρχωνται και να εξέρχωνται 
από το ιερόν βήμα άνευ σπουδαίου τινός λόγου, ακόμη δε το χειρότερον 
πολλάκις να εισέρχωνται εις το ιερόν βήμα δια να περιφέρουν εντός αυτού 
δίσκον.  Και το τοιούτον άτοπον και ασέβεια προς την ιερότητα του τόπου 
παρακαλώ να μη γίνεται πλέον. 
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Το ιερόν βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναόν δια του εικονοστασίου. Εις 
παλαιοτέρας εποχάς, το εικονοστάσιον ήτο πολύ χαμηλόν με μίαν μόνο σειράν 
εικόνων, ώστε ο λαός παρηκολούθει την τέλεσιν της Θείας Ευχαριστίας εντός 
του ιερού βήματος. Αργότερον, όμως, εθεωρήθη καλόν να προστεθή και 
δευτέρα ή και τρίτη σειρά μικροτέρων εικόνων και τοιουτοτρόπως απεκόπη 
εντελώς το ιερόν βήμα από τον κυρίως Ναόν. Το ιερόν βήμα είναι πάντοτε 
κτισμένον εις το Ανατολικόν μέρος του Ναού, ώστε προσευχόμενοι να 
βλέπωμεν πάντοτε προς Ανατολάς. Προ του ιερού Βήματος εις αρχαιοτέρους 
Ναούς ήτο ο λεγόμενος «σολέας». Έν μέρος, κάπως, υψηλότερον, επί του 
οποίου ήσαν οι ψάλται και ο αρχιερατικός θρόνος. Μόνον ωρισμένοι μεγάλοι 
Ναοί έχουν σήμερον «σολέαν». 

Ο κυρίως Ναός είναι ο χώρος , όπου μένουν όλοι οι λαϊκοί Χριστιανοί.

Ο νάρθηξ ήτο δια τους κατηχουμένους. Εις τους πρώτους δηλαδή, 
χριστιανικούς χρόνους πολλοί εγίνοντο Χριστιανοί εις μεγάλην ηλικίαν. 
Προτού, όμως, βαπτισθούν, έπρεπε να κατηχηθούν∙ να διδαχθούν, δηλαδή, 
την Χριστιανική Θρησκείαν και έπειτα να βαπτισθούν. Δι’ αυτό ελέγοντο 
και κατηχούμενοι. Ούτοι δεν επετρέπετο να εισέλθουν εντός του Ναού, 
καθ’ όν χρόνον ήσαν ακόμη αβάπτιστοι, αλλά παρηκολούθουν από τον 
νάρθηκα. Έμεναν εκεί κατά την διάρκειαν του όρθρου και της λειτουργίας, 
μέχρι της ώρας, κατά την οποίαν εδίδετο το σύνθημα να αποχωρήσουν, 
διότι θα ήρχιζεν η τέλεσις του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και δεν 
επετρέπετο να παρευρίσκωνται κατ’ αυτήν. Ο ιερεύς έλεγε από του ιερού 
Βήματος «ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε»∙ και εκείνοι αμέσως έφευγον και 
έμενον μόνον οι βαπτισμένοι πιστοί. Και σήμερον, αν και δεν υπάρχουν 
κατηχούμενοι, υπάρχει όμως, «η λειτουργία των κατηχουμένων», η οποία 
και ψάλλεται κατά τας ημέρας, κατά τας ημέρας, κατά τας οποίας τελείται «η 
λειτουργία των προηγιασμένων». Εις τας εισόδους της Εκκλησίας υπήρχον 
οι λεγόμενοι «θυρωροί», οι οποίοι και επρόσεχον ή έκλειον τας θύρας, ώστε 
να μην εισέλθει κανείς κατηχούμενος εντός της Εκκλησίας και κυρίως όταν 
εγίνετο η Θεία Ευχαριστία. Όταν ο ιερεύς, κατά την ώραν της απαγγελίας του 
Συμβόλου της Πίστεως έλεγε «τὰς θύρας, τὰς θύρας∙ ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν», 
προς τους θυρωρούς αυτούς απηυθύνετο να προσέχουν τας θύρας, δια να μην 
εισέλθη κανείς, διότι θα ήρχιζεν το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Εντός 
του νάρθηκος έμεναν, επίσης, όσοι είχαν εκκλησιαστικά επιτίμια και εις τους 
οποίους δι’ ωρισμένον διάστημα δεν επετρέπετο να εισέλθουν εις τον Ναόν. 
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Νάρθηκες σήμερον εις ολίγους Ναούς υπάρχουν. Αντί τούτων είναι μικρά 
προπύλαια.

Οι Ναοί δια να χρησιμοποιηθούν ως τόποι λατρείας πρέπει απαραιτήτως 
να εγκαινιασθούν. Να αγιασθούν, δηλαδή, δι’ ωρισμένης τελετής. Κατά την 
τελετήν αυτήν εντός της Αγίας Τραπέζης θέτομεν τεμάχια αγίων λειψάνων 
μαρτύρων της Πίστεώς μας, τα οποία και συμβολίζουν, ότι οι μάρτυρες αυτοί 
είναι οι στύλοι και το στερέωμα της Εκκλησίας μας, ότι η Αγία Τράπεζά μας 
στηρίζεται επάνω εις κόκκαλα μαρτύρων, οι οποίοι με το αίμα των εστήριξαν 
την Χριστιανικήν Εκκλησίαν. 

Και  τον άγιον τούτον οίκον του Θεού εγκαινιάζοντες  σήμερον, ευχόμεθα 
αιωνίαν την στερέωσιν, ψάλλοντες μετά του εκκλησιαστικού υμνωδού: «Τοῦτον 
τὸν οἶκον ὁ Πατήρ ᾠκοδόμησε∙ τοῦτον τὸν οἶκον ὁ Υἱὸς ἐστερέωσε∙ τοῦτον 
τὸν οἶκον  τὸ Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον ἀνεκαίνισε»  προς σωτηρίαν των πιστών.

Προ παντός, όμως, αδελφοί μου, εορτάζοντες τα εγκαίνια του Ναού 
τούτου, πρέπει να εορτάζωμεν και της ψυχής μας τα εγκαίνια. «Γενοῦ καινός 
ἀντί παλαιοῦ, καὶ ψυχῆς ἑόρταζε τὰ ἐγκαίνια», παραγγέλλει σήμερον η 
Εκκλησία μας. Να γίνωμεν νέοι άνθρωποι, να αποβάλωμεν τας τυχόν κακίας 
και τα πάθη μας και να εγκαινιάσωμεν νέον τρόπον ζωής. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον θα τιμήσωμεν πραγματικώς και την ημέραν ταύτην των εγκαινίων. Δια 
της κολυμβήθρας της μετανοίας να αναβαπτισθώμεν και να αναγεννηθώμεν 
εις νέαν ζωήν. Να αποβάλωμεν τον άνθρωπον της αμαρτίας και να ενδυθώμεν 
τον νέον άνθρωπον του φωτός. «Οὕτως», όπως η Εκκλησία μας ψάλλει, 
«ἐγκαινίζεται ἄνθρωπος∙ οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν ἐγκαινίων ἡμέρα».



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1*

1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1952      

a
+ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος

Νέας Ἰουστινιανῆς και πάσης Κύπρου

Παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης
ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας, χάριν καὶ εὐλογίαν
ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Ως μήτηρ φιλόστοργος η Εκκλησία μεταξύ των κυριωτέρων αυτής 
μελημάτων εθεώρησε πάντοτε την φροντίδα περί χριστιανικής και ελληνο-
πρεπούς παιδεύσεως των Ελληνοπαίδων της Νήσου ημών. Κατανοείται υπό 
πάντων και δεν υπάρχει ανάγκη να εξαρθή διά πολλών λόγων η σημασία της 
υγιούς Ορθοδόξου Χριστιανικής και Εθνικής μορφώσεως.

Πολλοί, δυστυχώς, είναι οι την τοιαύτην υγιά μόρφωσιν των Κυπρίων 
Ελληνοπαίδων απειλούντες κίνδυνοι. Δεν είναι μόνον οι κίνδυνοι οι έχοντες 
την αρχήν των εις την κυβερνητικήν εκπαιδευτικήν πολιτικήν, η οποία 
τείνει διά των βαθμιαίως τιθεμένων εις εφαρμογήν εκπαιδευτικών μέτρων 
να αφελληνίση, ει δυνατόν, την Ελληνικήν ημών Μεγαλόνησον προς 
ικανοποίησιν των πολιτικών σκοπών της κατεχούσης ημάς Δυνάμεως και 
την οποίαν κατηγγείλαμεν πρό τινος, καλέσαντες τον Ελληνικόν Κυπριακόν 
λαόν εις άμυναν κατά της τοιαύτης επιβουλής.

Άλλοι ανάλογοι κίνδυνοι προέρχονται εκ της λειτουργίας παρ’ ημίν 
αλλοδόξων και ξενογλώσσων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως, 
τα οποία μάλιστα προσφάτως επεκτείνονται και παντί τρόπω ενισχύονται, 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄(1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 166-167
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και εις τα οποία εκατοντάδες ελληνοπαίδων καθ’ έκαστον έτος φοιτώσι, 
παρασυρόμενοι υπό της επιδεξίως διαδιδομένης γνώμης, ότι δήθεν διά του 
τρόπου τούτου θα εκμάθωσιν ούτοι αρτίως τας ξένας γλώσσας.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατεδίκασε δι’ εγκυκλίων προ 
πολλών ετών και προσφάτως την τοιαύτην τάσιν και πατρικώς συνεβούλευσε 
τους γονείς επί του ζητήματος τούτου, συστήσασα την παροχήν εις τα τέκνα 
αυτών ορθοδόξου χριστιανικής και εθνικής Ελληνικής μορφώσεως, την 
οποίαν ταύτα δύνανται να αποκτήσωσι μόνον εις ορθόδοξα ελληνικά και δη 
κλασσικά κοινοτικά σχολεία, όπου κρατύνεται η εις την ορθόδοξον ημών 
θρησκείαν πίστις και χαλκεύεται, παρά τα κυβερνητικά μέτρα, η ελληνική των 
νέων συνείδησις.

Μετά λύπης, ατυχώς, παρετηρήθη ότι δεν κατενοήθη υφ’ όλων η σημασία 
των συμβουλών και υποδείξεων της Εκκλησίας. Ούτω πολλοί γονείς 
εξακολουθούσι να αποστέλλωσι τα τέκνα αυτών εις αλλόδοξα και ξενόγλωσσα 
σχολεία, προτού καν φοιτήσωσι ταύτα εις τα εθνικά ημών σχολεία και 
αποπερατώσωσι τας εν αυτοίς σπουδάς των, κινούμενοι εκ μιας αξιοθρηνήτου 
ξενομανίας. Επί πλέον παρατηρούμεν, προσφάτως, τάσιν άλλων γονέων να 
στέλλωσιν τα τέκνα των από ηλικίας 6 ετών, ή και ενωρίτερον εις τα τοιαύτα 
αλλόδοξα και ξενόγλωσσα δημοτικά σχολεία, ίνα συνηθίσωσιν δήθεν από 
της νεαρωτάτης ηλικίας εις την ορθήν προφοράν των ξένων γλωσσών, ως εάν 
το σπουδαιότερον ζήτημα και προσόν εις τον άνθρωπον είναι να προφέρη 
αμέμπτως ξένας γλώσσας. Αγνοούσιν ούτοι ότι ουδείς λαός απαρνηθείς την 
ιδίαν αυτού εθνικήν εκπαίδευσιν, εθνικήν γλώσσαν και εθνικήν συνείδησιν 
και μη κραταιωθείς εις την ιδίαν αυτού θρησκείαν ηδυνήθη να επιζήση 
και επιτελέση τι εις τον κόσμον. Πλην τούτου οι γονείς οι αποστέλλοντες 
τα τέκνα των εις τα τοιαύτα αλλόδοξα και ξενόγλωσσα δημοτικά σχολεία 
στερούσιν ταύτα της ευκαιρίας, λόγω ελλείψεως των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων, από του να φοιτήσωσι μετέπειτα εις τα εθνικά ημών ελληνικά 
σχολεία μέσης παιδείας.

Καταδικάζοντες απολύτως τας τάσεις των ξενομανών γονέων, 
συμβουλεύομεν εκ νέου τους γονείς να αποστέλλωσι τα τέκνα των προς 
εκπαίδευσιν εις τας Ελληνικάς Σχολάς, όπου ταύτα λαμβάνουσι την πρέπουσαν 
θρησκευτικήν και εθνικήν μόρφωσιν. Η εκμάθησις ξένων γλωσσών δύναται να 
επιτευχθή υπό του ελληνόπαιδος, αφού τεθώσι πρώτον σταθερά τα θεμέλια της 
ελληνικής γλωσσικής αυτού καταρτίσεως και στερράς εθνικής συνειδήσεως. 
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Ποιούμεθα επί τούτω έκκλησιν εις τους γονείς, όπως αξιώσωσι πολλής προσοχής 
και τηρήσωσι τας συμβουλάς ημών ταύτας και υποδείξεις. Ας έχωσι πάντοτε προ 
οφθαλμών ότι παρέχοντες εις τα τέκνα των υγιά εθνικοθρησκευτικήν μόρφωσιν 
κατεργάζονται μεν την ευτυχίαν αυτών και την πρόοδον, παρασκευάζουσι δε 
διά το Έθνος αρίστους πολίτας και διά την Εκκλησίαν τιμιώτατα μέλη. 

Η χάρις του Κυρίου ημών και Θεού συν τη παρ’ ημών ευχή και ευλογία 
είη μετά πάντων υμών.

                                                               Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης
                                                                  + Ο Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
        τη 1η Σεπτεμβρίου 1952.

"ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΩΛΥΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ. 
ΤΩΝ ΓΑΡ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ" (ΜΑΤΘ. ΙΘ, 14)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 1*

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1959      

a

Με αισθήματα ιδιαιτέρας χαράς παρίσταμαι εις την σημερινήν 
τελετήν της ενάρξεως των μαθημάτων της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας και επευλογώ το υψηλόν και ωραίον έργον της. Εύχομαι 

το νέον σχολικόν έτος να αποβή εν παντί δημιουργικόν και γόνιμον και να 
εμπλουτίση την ψυχήν των τροφίμων του ανωτάτου τούτου εκπαιδευτικού με 
όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία συνιστούν τον καλόν κἀγαθόν άνδρα, τον 
χρηστόν πολίτην, τον εμπνευσμένον παιδαγωγόν και σοφόν διδάσκαλον.

Προ τριών περίπου μηνών είχον την ευκαιρίαν να επισκεφθώ το ίδρυμα 
τούτο και να έλθω εις επαφήν με τους παλαιοτέρους από τους τροφίμους του. 
Διακρίνω και σήμερον εις τας εκδηλώσεις σας το αυτό ευγενές φρόνημα και 
υψηλόν πνεύμα, το οποίο διεπίστωσα κατά την προηγουμένην μου επίσκεψιν. 
Και είναι ακριβώς εκείνο το πνεύμα και το φρόνημα, το οποίο διέπνεε τας 
καρδίας σας και ανεπτέρωνε τας ψυχάς σας, το πνεύμα της φιλοπατρίας κα 
εθνικής αξιοπρεπείας, το οποίο εξύψωσε και ελάμπρυνε τον απελευθερωτικόν 
μας αγώνα. Διαπιστώ ακόμη τον αυτόν ζήλον και ενθουσιασμόν και 
μεθ’ ικανοποιήσεως σημειώ το υγιές δημόσιον πνεύμα της νέας γενεάς, 
η οποία εξήλθε ευγενής και εύρωστος εκ των τάξεων του απελευθερωτικού 
μας αγώνος. Διότι εις τον αγώνα τούτο ο ρόλος της νεολαίας υπήρξε 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Δ΄(1959-1960), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 82-83.
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πρωταρχικός και μεγάλος. Ποτέ δεν επαλήθευσε τόσον ο στίχος του ποιητού: 
«Άστραψε φως, κι’ εγνώρισεν ο νιός τον εαυτόν του» (Διονυσίου Σολωμού. 
"Ο Πόρφυρας")

Οι νέοι μας είδον πράγματι μέσα εις την αστραπήν του αγώνος καθαρώτερον 
το νόημα της ζωής των και αντελήφθησαν εις όλην αυτού την έκτασιν το 
πνεύμα της προγονικής αρετής. Το πνεύμα τούτο της προσηλώσεως εις τας 
ηθικάς αρχάς και της λατρείας του αληθούς και του ελευθέρου, είμαι βέβαιος 
ότι θα εξακολουθήση και εις το προκείμενον ειρηνικόν στάδιον να κατευθύνη 
τας σκέψεις σας και να εμπνέη δημιουργικώς την ζωήν σας. Θησαυρίσατε μέσα 
εις την ψυχήν σας τα μεγάλα διδάγματα των προγόνων μας, σφυρηλατήσατε 
την αρετήν σας επί του άκμονος του ελληνοχριστιανικού  πολιτισμού και 
εστέ βέβαιοι, ότι θα αποδειχθήτε άξιοι της υψηλής αποστολής σας, άξιοι των 
προσδοκιών των γονέων και των διδασκάλων σας, άξιοι της Πατρίδος Σας.

Ο κλήρος, ο οποίος έλαχε εις σας, είναι τιμητικός, αλλά συνάμα και 
βαρύς. Εις χείρας σας είναι εμπεπιστευμένον το μέλλον της Νήσου μας. Σεις 
θα κληθήτε εντός ολίγου να διαμορφώσητε συνειδήσεις, να κατευθύνητε 
καρδίας, να στηρίξετε τα θεμέλια και τας βάσεις της Πολιτείας μας. Εάν 
επιτύχητε να εμφυσήσητε εις τας ψυχάς των αυριανών μαθητών σας την 
δίψαν της αληθείας, την φλόγαν της ελευθερίας και τον πόθον της αρετής, η 
κοινωνία μας θα αποβή χρηστή και η Πολιτεία μας ευτυχής και υπερήφανος. 
Εάν αποτύχητε, τότε και αι ελπίδες μας θα καταρρεύσουν μαζί σας.

Προετοιμασθήτε, λοιπόν, από τούδε ψυχικώς. Αντλήσατε από την τροφόν 
Σχολήν όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία θα σας επιτρέψουν να ανταποκριθήτε 
εις το υψηλόν έργον σας και βαδίσατε με πίστιν εις την αποστολήν σας. 
Ενθυμείσθε, πάντοτε, ότι εσείς θα αποτελέσητε την ηγέτιδα πνευματικήν 
τάξιν της αύριον. Και συναισθανόμενοι τας υποχρεώσεις σας, πράξατε παν 
ό,τι είναι δυνατόν δια να αναδείξητε και να λαμπρύνητε την Πατρίδα μας, να 
την καταστήσητε ισχυράν και ευδαίμονα. Και αυτό ακριβώς το μεγαλείον της 
Πατρίδος θα αντανακλά και εις σας, τους πρωτεργάτας  του. 

Με αυτήν την προσδοκίαν επιδαψιλεύω τας ευχάς της Εκκλησίας και 
εύχομαι εις όλους πάσαν προκοπήν και πρόοδον.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ1*

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959       

a

Είναι ιδιαιτέρως ευοίωνον το γεγονός, ότι η Παιδαγωγική Ακαδημία 
μας εγκαινιάζει τον ελεύθερον βίον της με την ανέγερσιν ενός Ναού, 
παρέχουσα ούτω εις τους τροφίμους της συγκεκριμένην έκφρασιν των 

ιδεωδών της, άτινα υπήρξαν ανέκαθεν ταυτόσημα δια τον Ελληνισμόν, ήτοι 
της Θρησκείας και της Πατρίδος.

Δια του διπτύχου των ιδεωδών τούτων ο Ελληνισμός εμεγαλούργησεν, 
οπουδήποτε της γης και αν ευρίσκετο. Εκ του διπτύχου τούτου ήντλησε 
πίστιν κατά τας στιγμάς της δοκιμασίας του και κατήγαγε νίκην εναντίον 
των παντοίων εχθρών του.  Εκ του διπτύχου τούτου ήντλησε τας επιδιώξεις 
και τα μέσα της παιδείας του και εκληροδότησεν εις τας επερχομένας γενεάς 
αδιάφθορον τον πολύτιμον θησαυρόν του.

Παιδεία, η οποία δεν στηρίζεται επί του διττού ηθικού κεφαλαίου της 
Θρησκείας και της Πατρίδος, δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει εις το έργον 
της. Θεμελιώδης αποστολή της Παιδείας είναι να δημιουργήσει ηθικούς 
ανθρώπους και τελείους πολίτας. Χωρίς το ηθικόν έρεισμα, το οποίον παρέχει 
η Θρησκεία, και χωρίς την εθνικήν πίστιν, την οποίαν παρέχει η Πατρίς, δεν 
είναι δυνατόν να διαπλασθή ηθική προσωπικότης. 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Δ΄(1959-1960), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1993, σσ. 120-121.
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Πέραν των επαγγελματικών του ασχολιών, πέραν των υλικών αναγκών 
του, ο άνθρωπος παραμένει εις την μεγαλυτέραν έκτασιν της ζωής του μια 
καθαρώς πνευματική οντότης, με άπειρα προβλήματα, τα οποία αναμένουν 
την λύσιν των. Εάν η παιδεία μας δεν εξαρθή εις την ανωτέραν σφαίραν των 
ευγενών ιδεωδών, τα οποία εκφράζουν η Θρησκεία και η Πατρίς, και εάν 
δεν χρησιμοποιήση ταύτα ως παιδαγωγικά εφόδια, δεν είναι δυνατόν να 
δημιουργήσει ανθρώπους ωλοκληρωμένους, ανθρώπους οι οποίοι να είναι 
αντάξιοι του μεγάλου προορισμού των ως φορέων του πνεύματος και της 
αρετής τού Δημιουργού.

Ο Κυπριακός λαός προ πολλού ήδη αντελήφθη και συνεδύασε τας δύο 
ταύτας βασικάς αξίας της ζωής, την Θρησκεία και την Πατρίδα και ήντλησεν 
εξ αυτών όχι μόνο τα βασικά του πολιτισμού του και τα μορφωτικά μέσα της 
νεολαίας του, αλλά και όλας τας εμπνεύσεις και όλους τους ενθουσιασμούς 
και όλην την πίστιν δια τους ευγενεστέρους αγώνας του. Χαρακτηριστικόν 
παράδειγμα αποτελεί ο πρόσφατος απελευθερωτικός μας αγών, του οποίου 
η θεμελιώδης έκφρασις στηρίζεται εις την Χριστιανικήν Θρησκείαν και τον 
Ελληνισμόν. Χάρις εις τα δύο ταύτα ιδεώδη ο Ελληνικός Κυπριακός Λαός 
κατώρθωσεν επιτυχώς να αντιμετωπίση παντοίας εθνικάς δυσχερείας και να 
εξέλθη από αυτάς αλώβητος και ελεύθερος.

Καταθέτων σήμερον τον θεμέλιον λίθον του πανσέπτου τούτου Ναού 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, απευθύνω προς υμάς τους μέλλοντας 
διδασκάλους της Κυπριακής κοινωνίας, θερμήν υποθήκην και συμβουλήν: 
Παραμείνατε πιστοί εις τα υψηλά διδάγματα της Χριστιανικής Θρησκείας 
και αντλήσατε από αυτά το πολύτιμον υλικόν, με το οποίον θα διαπλάσητε 
τας νέας Κυπριακάς γενεάς. Δεν υπάρχει δύναμις τόσον ισχυρά, δια να 
στηρίξη τας καρδίας των μαθητών σας, όσον είναι η δύναμις της πίστεως 
και δεν υπάρχει εφόδιον τόσον πολύτιμον όσον είναι εκείνο, το οποίον ο 
Χριστιανισμός μας προσφέρει δια την αντιμετώπισιν των δυσχερειών της 
ζωής. Οπλίσατε με τα εφόδια ταύτα την ιδικήν σας ψυχήν και εν συνεχεία την 
ψυχήν των μαθητών σας και εστέ βέβαιοι ότι, πράτττοντες τοιουτοτρόπως, θα 
εκπληρώσητε κατά τον καλύτερον τρόπον την αποστολήν σας και θα φανείτε 
αντάξιοι της Πατρίδος σας.

ι



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑι
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑι ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ *

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959       

a

Το επ’ ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Γυναίκας αρχόμενον σήμερον εν 
Λευκωσία Διεθνές Συνέδριον αποτελεί σταθμόν και αφετηρίαν εις 
την όλην αγωνιστικήν και ανοδικήν πορείαν τη Κυπρίας γυναίκας.  

Συγχαίρομεν θερμώς τας εκπροσώπους των Κυπριακών Γυναικείων 
Σωματείων και γενικώς όλων των Οργανώσεων, αι οποίαι είχον την έμπνευσιν 
και την πρωτοβουλίαν οργανώσεως του παρόντος Συνεδρίου. Μετά ιδιατέρας 
δε χαράς καλωσορίζομεν εις την Κύπρον τας εκ του εξωτερικού εκπροσώπους 
Οργανώσεων, των οποίων την ενταύθα παρουσίαν ερμηνεύομεν ως εκδήλωσιν 
αλληλεγγύης προς τον σκληρώς δοκιμαζόμενον σήμερον Κυπριακόν λαόν.  
Προς όλας τας συνέδρους απευθύνομεν χαιρετισμόν τιμής και ευχόμεθα 
πλήρη επιτυχίαν εις τους ευγενείς σκοπούς του Συνεδρίου.

Το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν το τρέχον έτος ως Διεθνές 
Έτος Γυναίκας καταδηλοί την σημασίαν και σπουδαιότητα, η οποία αποδίδεται 
σήμερον εις την θέσιν και τον ρόλο της γυναίκας εις όλους τους τομείς της 
ανθρωπίνης δραστηριότητας.  Παρήλθεν η εποχή, κατά την οποία η γυναίκα 
εθωρείτο κατωτέρα του ανδρός και δεν έπρεπε να έχη ίσα δικαιώματα.  Ίση 
προς τον άνδρα και ίσα δικαιώματα πρέπει να έχη η γυναίκα. 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου),τ. ΙΣΤ΄ (1975), Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 2006, σσ. 420-421.

ι
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Το επίπεδον προόδου και πολιτισμού μίας χώρας εξαρτάται εις σημαντικόν 
βαθμόν και κρίνεται από την θέσιν, η οποία εδόθη εις την γυναίκα.  Τεράστιος 
είναι ο ρόλος και η συμβολή της εις την προσπάθειαν διαμορφώσεως μιας 
κοινωνίας, εδραζομένης εις την συνεργασίαν, την κατανόησιν και αλληγγύην.  
Το Διεθνές Έτος Γυναίκας, εντός των πλαισίων του οποίου τοποθετείται και 
το σημερινόν Συνέδριον, αποτελεί εν επί πλέον αποφασιστικόν βήμα εις τον 
αγώνα των γυναικών όλου του κόσμου δια την εξασφάλισιν ίσων δικαιωμάτων.  
Η εξίσωσις αυτή θα αποβή συντελεστικός παράγων εις την οικουμενικήν 
προσπάθειαν δια μία ειρηνικήν και ευτυχεστέραν διεθνή κοινωνίαν.

Διά την Κυπρίαν γυναίκα δύναται να λεχθή, ότι δεν έχει σοβαρόν 
πρόβλημα εξισώσεως δικαιωμάτων, αισθητή δε είναι η παρουσία και η δράσις 
της εις πολλούς ζωτικούς τομείς.  Αλλά,  προβλήματα μεγάλα και κατάστασιν 
αφόρητον εδημιούργησεν εις αυτήν η Τουρκική εισβολή. Ο Τουρκικός 
Αττίλας έπληξε την γυναίκα της Κύπρου εις ό,τι πιστεύει ως ιερόν.  Έπληξε 
την οικογένειαν, την τιμήν και την αξιοπρέπειά της.  Χιλιάδες γυναίκες 
έχασαν συζύγους, τέκνα και άλλα προσφιλή πρόσωπα.  Και πολλών γυναικών 
κατερρακώθη η τιμή και η αξιοπρέπεια.  Χιλιάδες γυναίκες έχασαν τας εστίας 
των, έχασαν τα πάντα και ζουν υπό συνθήκας πτωχείας και στερήσεων.

Το Διεθνές Έτος Γυναίκας ευρίσκει την Κυπρίαν γυναίκα, ανεξαρτήτως 
της κοινωνικής τάξεως ή οικονομικής καταστάσεως, εις την οποίαν 
προηγουμένως ευρίσκετο, εις θέσιν πράγματι οδυνηράν και δημιουργούσαν  
δι’  αυτήν πολλά προβλήματα.  Παρά ταύτα, η Κυπρία γυναίκα επέδειξε 
ψυχικόν μεγαλείον και ηρωισμόν.  Με υπομονήν και καρτερικότητα η γυναίκα 
της Κύπρου αντιμετωπίζει την κατάστασιν και με σταθερότητα διατηρεί 
την θέσιν της εις τα αγωνιστικάς επάλξεις.  Διερμηνεύομεν τα αισθήματα 
βαθύτατης εκτιμήσεως και υπερηφανείας διά τον ρόλον της Κυπρίας γυναίκας 
εις τον αγώνα διά την ελευθερίαν, την ειρήνην και την πρόοδον.

Επιδαψιλεύομεν τας ευλογίας της Εκκλησίας, ευχόμενοι ευόδωσιν των 
εργασιών του Συνεδρίου.

ι



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ *

ΛΕΥΚΩΣΙΑ,  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976       

a
Η οργάνωσις εκπαιδευτικού συνεδρίου, υπό τας σημερινάς εν Κύπρω 

συνθήκας, αποτελεί σημαντικόν πράγματι γεγονός. Τονίζεται δι’ αυτού η 
τεραστία σημασία, την οποίαν έχει η παιδεία εις τον αγώνα της εθνικής 
επιβιώσεώς μας. Αλλά και μαρτυρεί συγχρόνως τούτο δυναμισμόν, πνεύμα 
αγωνιστικότητος, θέλησιν δι΄ επιβίωσιν και πίστιν εις ευτυχέστερον μέλλον.

Με αισθήματα πολλής χαράς παρίσταμαι εις το παρόν Εκπαιδευτικόν 
Συνέδριον της Οργανώσεως Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως 
Κύπρου. Προς πάντας τους συνέδρους, αλλά και προς σύμπαντα τον 
εκπαιδευτικόν κόσμον της Νήσου μας,  απευθύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν 
τιμής. Εις τα πρόσωπά  σας χαιρετίζω τους σκαπανείς της Ελληνικής Παιδείας, 
χαιρετίζω τους εμπνευστάς της Ελληνικής ιδέας, χαιρετίζω πρωτεργάτας 
της κοπιώδους προσπαθείας και του αγώνος υπέρ της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών αρχών, αι οποίαι 
αποτελούν το θεμέλιον της Παιδείας μας.

 Ιδιαιτέρως, χαιρετίζω και με συγκίνησιν καλωσορίζω εις την Κύπρον τους 
εξ Ελλάδος μετέχοντας του Συνεδρίου, των οποίων την ενταύθα παρουσίαν 
ερμηνεύω ως έκφρασιν της αγάπης και της συμπαραστάσεώς των προς την 
μαρτυρικήν Κύπρον, διερχομένην σήμερον την κρισιμωτέραν περίοδον της 
μακράς και πολυκυμάντου Ιστορίας της. 

Ο Κυπριακός Ελληνισμός αγωνίζεται, σήμερον, δια την φυσικήν και την 
εθνικήν επιβίωσίν του. Μορφήν αγώνος αποτελεί και η Παιδεία μας. 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ Εκκλησιαστικά - Κοινωνικά (επιμ. Α. 
Μιτσίδου)  τ. Β΄,  Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998, σσ.  177 - 178.

ι
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Η διαμόρφωσις του μέλλοντος της Νήσου μας επιτελείται εις υψηλόν 
βαθμόν και προδιαγράφεται εις τα Σχολεία μας. Εις τα Σχολεία μας 
μεταλαμπαδεύονται αι αξίαι της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομίας 
μας και μετουσιούνται εις δύναμιν δημιουργίας, διασφαλίζουσαν την γόνιμον 
συνέχισιν της εθνικής ζωής μας. Κατά τους χρόνους της δουλείας και της 
αποικιοκρατίας τα Σχολεία μας απέβησαν ναοί εθνικής ελευθερίας. 

Η δημιουργία ελευθέρων ανθρώπων ήτο πάντοτε το κεντρικόν νόημα 
και η αποστολή της Παιδείας μας. Ταυτοχρόνως δεν παρημελήθη και η 
προσαρμογή και κάλυψις συγχρόνων απαιτήσεων, όπως αύται ανακύπτουν 
εκ της τεχνολογικής προόδου και των νέων δεδομένων της ατομικής, της 
εθνικής και της οικονομικής ζωής.

Η Τουρκική εισβολή κατέφερε βαρύτατον πλήγμα και κατά της Παιδείας 
μας. Το εν τρίτον σχεδόν των σχολικών κτηρίων απωλέσθησαν και τριάκοντα 
οκτώ περίπου χιλιάδες μαθηταί ευρέθησαν άνευ σχολικής στέγης. Και, 
όμως, κατέστη δυνατόν να ικανοποιήσωμεν εις σημαντικόν βαθμόν τας 
δημιουργηθείσας εκπαιδευτικάς ανάγκας. Η προσαρμοστικότης αυτή καταδηλοί 
την ζωτικότητα και τον δυναμισμόν, ο οποίος χαρακτηρίζει ολόκληρον τον 
Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν. Δεν εκάμφθημεν από την λαίλαπα της Τουρκικής 
επιδρομής, η οποία εσκόρπισε το πένθος και τον όλεθρον εις την άλλοτε 
ευημερούσαν Νήσον μας. Τα χαλάσματα έγιναν επάλξεις και τα Σχολεία μας 
είναι εργαστήρια σφυρηλατήσεως εθνικού φρονήματος και προπύργια αγώνος. 

Αι ρίζαι του Ελληνισμού εις την γην αυτήν εξικνούται εις βάθος τριάκοντα 
πέντε αιώνων. Έχει ο λαός μας την αγέραστον νεότητα τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων ετών και έμαθε να αντέχη εις τας συμφοράς και τας κακουχίας, 
έμαθε να αντλή δύναμιν από τας αντιξοότητας και να χαλκεύη την θέλησίν 
του εις τας δοκιμασίας. Ουδέποτε ο Κυπριακός Ελληνισμός θα υποκύψη εις 
την ωμήν βίαν, και εν ουδεμία περιπτώσει θα υποχωρήση εις εκβιασμούς 
και θα αποδεχθή ως τετελεσμένα γεγονότα τας υπό του Τουρκικού Αττίλα 
δημιουργηθείσας κατάστασεις.

Εις τον αγώνα δια την παλινόρθωσιν των δικαίων μας ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών είναι σπουδαιότατος. Διότι η Παιδεία μας αποτελεί θεμέλιον 
αγώνος και πηγήν ζωής και δυνάμεως δια την συνέχισίν του. Και δι- 
ερμηνεύω, επ΄ ευκαιρία, προς τους εκπαιδευτικούς μας, διδασκάλους και 
καθηγητάς, βαθυτάτην εκτίμησιν δια την πολύτιμον προσφοράν των προς 
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την αγωνιζομένην Κύπρον και δια το σημαντικόν έργον των, το οποίον 
προσλαμβάνει σήμερον νέας διαστάσεις. 

Η εκπαίδευσις εν Κύπρω αποκτά, υπό τας σημερινάς δραματικάς 
συνθήκας, τεραστίαν σημασίαν και πρωταρχικήν σπουδαιότητα. Επιθυμώ 
δε, συναφώς, να αναφέρω ότι η Κυβέρνησις μελετά σοβαρώς την ίδρυσιν 
Πανεπιστημίου εις την Κύπρον, το οποίον θα παρέχη εις τους νέους μας 
τα αγαθά και τα εφόδια της Ανωτάτης Παιδείας.  Εις το υπό ίδρυσιν 
Πανεπιστήμιον θα γίνωνται δεκτοί και φοιτηταί εκ του εξωτερικού, 
ιδιαιτέρως εξ Ελλάδος. Πιστεύω ότι Πανεπιστήμιον εις την Κύπρον, υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου, θα αποβή ουχί μόνον εστία πνευματικού φωτός και 
ακτινοβολίας, αλλά και πηγή αιμοδοσίας δια την εθνικήν επιβίωσίν μας.

Το πρόγραμμα εργασιών του αρχομένου σήμερον Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου περιλαμβάνει πολλά ειδικά θέματα, αφορώντα εις επιτεύγματα, 
προβλήματα, προοπτικάς και άλλα συναφή προς την εκπαίδευσιν ζητήματα. 
Η έκθεσις και ανάλυσις των ειδικών θεμάτων και αι επ΄ αυτών εισηγήσεις θα 
αποτελέσουν ασφαλώς μεγάλην συμβολήν εις την προσπάθειαν βελτιώσεως 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος και προγράμματος. Το εκπαιδευτικόν μας 
πρόγραμμα ακολουθεί βασικώς εκείνο της Ελλάδος. Αλλά το υιοθετούμενον 
υπό μιας Κυβερνήσεως εκπαιδευτικόν πρόγραμμα ανατρέπεται πολλάκις υπό της 
διαδόχου καταστάσεως και γίνονται πειράματα ουχί πάντοτε επιτυχή. Και τούτο 
δημιουργεί σοβαράς δυσκολίας και εις την εκπαίδευσιν εν Κύπρω. Ιδιαιτέρως 
μεγάλαι ήσαν αι δυσκολίαι μας κατά την διάρκειαν της χουντικής επταετίας. 
Σήμερον, βεβαίως, η κατάστασις ήλλαξε και βασίμως ελπίζομεν ότι θα μελετηθή 
επισταμένως και θα καθιερωθή σταθερόν και σύγχρονον εκπαιδευτικόν 
σύστημα εις την Ελλάδα, το οποίον θα έχη και δια την Κύπρον ευεργετικάς 
επιπτώσεις. Ο εκσυγχρονισμός της Παιδείας κατέστη από πολλού αισθητή και 
επιτακτική ανάγκη. Αλλά οιαδήποτε μεταρρύθμισις και εκσυγχρονισμός πρέπει 
να είναι το αποτέλεσμα σοβαράς μελέτης και ουχί απλώς νέος πειραματισμός.

Επιθυμώ, εν κατακλείδι, να συγχαρώ θερμώς το Διοικητικόν Συμβούλιον 
και τα μέλη της Οργανώσεως Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως 
Κύπρου δια την οργάνωσιν του παρόντος Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, 
επικαλούμενος επί πάντας τους συνέδρους πλουσίας παρά Θεού ευλογίας και 
ευχόμενος ευόδωσιν των εργασιών του.

     Με την ευχήν αυτήν κηρύττω την έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
1*

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950          

a
Έλληνες αδελφοί μου,

Ξημερώνει αύριον η αγία Κυριακή, που θα είναι για την Κυπριακή Ιστορία 
μια μεγάλη ημέρα, γιατί ένας υπόδουλος λαός σηκώνεται σύσσωμος για να 
διεκδικήσει το δικαίωμα της ελευθερίας του, που ξένη Δύναμη, στηριζόμενη 
εις του ισχυροτέρου το δίκαιο, επί 70 τόσα χρόνια συνεχώς καταπατεί.

Εις το ρεύμα του χρόνου είναι κάποιες μέρες, που αποτελούν φωτεινούς 
σταθμούς, κι είναι κάποιες ημερομηνίες, που η Ιστορία θέτει επάνω τους 
ανεξίτηλη σφραγίδα και τις καταχωρεί ως επικεφαλίδες του συγγραφικού της 
έργου.

Μια τέτοια μέρα ξημερώνει για μας τους Κυπρίους αύριον και μια 
τέτοια ημερομηνία με ανεξίτηλη την ιστορική σφραγίδα θα παραμένει η 
15η Ιανουαρίου του 1950.  Είναι η μέρα, που ο Κυπριακός λαός ξεκινά για 
να κτυπήσει τις πόρτες της βίας και εν ονόματι της δικαιοσύνης να ζητήσει 
δικαιοσύνη.  Είναι η μέρα, που ξεκινά για να δώσει μια ειρηνική μάχη εναντίον 
εκείνων, που, ασεβούντες προς πάντα νόμον ηθικής και δικαίου, ζητούν να 
καταπνίξουν τα δίκαια ενός λαού, που ζητεί να τινάξει το μισημένο ζυγό 
της δουλείας και να αποκτήσει το πολύτιμο δώρο, που έδωκε ο Θεός στον 
άνθρωπο, της ελευθερίας το δώρο. 

Ο δυνατός παλμός, που κτυπάει στα στήθη μας, ας γίνει αύριον πολεμικό 
εμβατήριο και θούριο Τυρταίου για να οδηγήσει με τους ήχους της θείας 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ Εκκλησιαστικά – Κοινωνικά,  (επιμ. Α.  
Μιτσίδου)  τόμ. Β΄.  Ίδρυμα  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία,  1998 σσ. 527- 530.
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μουσικής του σταθερά τα βήματα μας εις τους ιερούς Ναούς μας κι εκεί 
μπροστά στις άγιες εικόνες να βάλουμε την υπογραφή μας εις το βιβλίο της 
τιμής, το ενωτικό μας δημοψήφισμα, και με το χέρι στην καρδιά να δώσουμε 
όρκο αιώνιας πίστεως σ’  Εκείνη, που μας λαχταρά και λαχταρούμε στην 
αγκάλη της να πέσουμε, στην Ελληνική μας Μάνα.  Να δώσουμε όρκο και να 
της πούμε, πως πιστοί μέχρι θανάτου θα μείνουμε σ’ αυτήν και πως γι’ αυτήν 
μονάχα αναπνέουμε και ζούμε.  Και να της πούμε, πως, κι αν μακριά της ζούμε 
κι αν το πολύπαθο κορμί της κόρης της, της Κύπρου, τ’ αυλάκωσαν μαύρης 
σκλαβιάς ρυτίδες, η ψυχή μένει πάντα Ελληνική.  Μα και σύγχρονα να 
φωνάξουμε από τον ιερό χώρο των εκκλησιών μας, σαν από τον άμβωνα του 
σύμπαντος κόσμου, για ν’ ακούσουν οι φιλελεύθεροι λαοί της οικουμένης, 
πως δεν θέλουμε νάμαστε δούλοι και εν ονόματι της Ελληνικής θεάς, που 
στο βωμό της κρουνοί αιμάτων εχύθησαν, της θεάς ελευθερίας, ζητούμε το 
πανανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουμε ελεύθερο αέρα.  Και να φωνάξουμε 
για ν’ ακούσουν κι οι βαρύκοοι  δυνάστες μας, πως δεν θέλουμε αφέντες και 
πως απόφαση μας αμετάκλητη και θέληση αλύγιστη είναι η διά παντός μέσου 
και τρόπου αποτίναξη του δουλικού ζυγού μας.  Εις τα πεδία των μαχών, 
δύο μεγάλων πολέμων, απέθανε και ετάφη η παλαιά εκείνη και βάρβαρη 
αντίληψη να διακρίνονται οι άνθρωποι σ’ ελεύθερους και δούλους.  Κι εμείς 
δεν γεννηθήκαμε για νάμαστε δούλοι, αλλά με το δικαίωμα, που έχει κάθε 
άνθρωπος, ελεύθερος να ζει.

Και είναι το αναφαίρετο τούτο δικαίωμα, που θέλει να μας αφαιρέσει η 
Αγγλική βία και να μας έχει πάντα δούλους της.  Μα όχι, απαντούμε.  Και 
ας το εννοήσουν, πως ποτέ δεν θα κοιμίσουν τον ακοίμητο μας πόθο να 
ενωθούμε μ’ εκείνους, που έχουν την ίδια θρησκεία, την ίδια γλώσσα και 
το ίδιο αίμα, τους ελεύθερους Έλληνες αδελφούς μας.  Και ας το εννοήσουν, 
πως ποτέ δεν θα κύψουμε δουλικώς τον αυχένα και ποτέ, μα ποτέ, δεν θα 
ξεχάσουμε, πως είμαστε Έλληνες και πως αίμα Ελληνικό κυλάει μέσα στις 
φλέβες μας.  Και ας το ακούσουν για να το μάθουν και να το ξέρουν, πως 
ποτέ δεν θα ησυχάσουμε, όσο εκείνοι πατούν τα άγια χώματα μας.  Ας 
σκάψουν εκείνοι βαθύσκαφτα τ’ αυλάκια των εθνικών κακώσεων.  Εμείς μέσα 
σ’ αυτά θα σπέρνουμε τα ζωηφόρα σπέρματα της εθνικής μας αναστάσεως.  
Ας μας λέγουν εκείνοι, πως ευτυχισμένοι θα ζήσουμε κάτω από την Αγγλική 
σημαία.  Όχι, απαντούμε.  Είναι βαρύς ο ίσκιος  της.  Και η ελευθερία δεν 
ανταλλάσσεται με χρυσό και αργύρια.  Και η ελευθερία δεν πουλιέται, αλλά 
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μονάχα αποκτάται από εκείνους, που την έχασαν και αποκτάται μονάχα με 
αγώνες και θυσίες.

Και στάδιο νέων αγώνων εγκαινιάζουμε αύριον.  Σαν εύορκοι της ιδέας 
αγωνιστές, με το όραμα μπροστά μας μίας ελεύθερης πατρίδας, ας εισέλθουμε 
όλοι σαν αθλητές.  Εις το στάδιο αυτό δεν υπάρχουν θέσεις για θεατές.  
Όλοι ας γίνουν αθλητές στον τίμιο αγώνα του εθνικού μας λυτρωμού.  Και 
με του δικαίου μας τη συναίσθηση ας βαδίσουμε το δρόμο των εθνικών μας 
πεπρωμένων, πίπτοντες, αλλά και πάλιν εγειρόμενοι, κι εμπρός, πάντοτ’ 
εμπρός, βαδίζοντες μέχρι του ευτυχούς τέρματος, που θ’ ακουσθεί η 
χαρμόσυνη φωνή, ότι «νενικήκαμεν».  Εις τον δρόμο μας αυτό φωτεινές σκιές 
μας οδηγούν.  Είναι οι σκιές εκείνων, που

 

«πρωτοσπείρανε της λευτεριάς τον σπόρο,
λαχταρισμένο δώρο,
στη σκλαβωμένη γη»

κι έγιναν μάρτυρες και ήρωες εις το βωμό της Ελληνικής ιδέας και 
πέθαναν με της Ελλάδας το όραμα και τη λέξη «ένωσις» στα χείλη.  Και τα 
κόκκαλα τους αναγαλιάζουν μέσα στον τάφο, σαν η ψυχή τους βλέπει, πως 
ο ενωτικός αγώνας συνεχίζεται και ποτέ δεν θα τελειώσει, όσο τη γη αυτή 
πατούν αλλόφυλοι δυνάστες.

Κι είναι η γη αυτή γη Ελληνική, όπου η βία κατέλυσε τους βωμούς και 
τα τεμένη της θεάς ελευθερίας και που την καταπατούν με το βαρύ τους 
πέλμα.  Για την ελληνικότητά της μιλούν οι πέτρες των μνημείων της, μιλούν 
χιλιετηρίδων ιστορία και θρύλοι, μιλούν ακόμα και οι τάφοι, γιατί είναι 
μαρτύρων και ηρώων τάφοι, που κλείνουν στα σπλάχνα τους τα κόκκαλα, 
που σπάρησαν για να βλαστήσει από αυτά της ελευθερίας το δένδρο.

Αύριον στην πόλη αυτή θάναι μαζί μας για να ψηφίσουν Ελλάδα κι ο 
Ζήνωνας κι ο Κίμωνας και θα βγει από τον τάφο της εξορίας του και θάναι 
μαζί μας για να ψηφίσει «ένωσιν» ο Κιτίου Νικόδημος, του οποίου η φωνή 
από το ίδιο αυτό βήμα τόσες φορές αντήχησε ενάντια στη βία, ώσπου εκείνη 
τούκλεισε με το θάνατο το στόμα.  Μα η φωνή του έμεινε μαζί μας και σιγά 
μας ψιθυρίζει «συνεχίστε, συνεχίστε τον αγώνα».  Και ο αγώνας συνεχίζεται.  
Και καμιά δύναμη στον κόσμο δεν θα τον σταματήσει.
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Έλληνες αδελφοί μου,

Η Εθναρχούσα Εκκλησία, ως φυσικός ηγέτης του λαού της, στέλλει 
σ’ όλους τους Κυπρίους ένα προσκλητήριο για την αυριανή μυσταγωγία του 
εθνικού δημοψηφίσματος.  Σαν οι ορθρινές καμπάνες αντηχήσουν, ο ήχος τους 
θα είναι μίας ελπιδοφόρου εθνικής αυγής χαιρέτισμα κι ο μακρινός αντίλαλος 
από αναστάσιμα τραγούδια, ας ακουστεί κι από τα στόματα όλων η φωνή 
και το τραγούδι «ένωσις», που οι αιθέρες θα μεταφέρουν σαν χαιρέτισμα στη 
Μάνα μας και οι δυνάστες μας, σαν τ’ ακούσουν, θα χλωμιάσουν από πίκρα, 
γιατί τόσα χρόνια δεν κατόρθωσαν να μας αλλάξουν την καρδιά και να μας 
αλλοιώσουν το εθνικό φρόνημα.

Όλοι ας φωνάξουμε «παρών» στο εθνικό προσκλητήριο.  Ας σιγήσουν τα 
πάθη, ας παραμερισθούν τα κομματικά και προσωπικά συμφέροντα και πιστοί 
στην ιδέα της Ελλάδας, ας προσέλθουμε όλοι «μετά φόβου Θεού, πίστεως 
και αγάπης» στην εθνική τελετουργία και ενώπιον Θεού και ανθρώπων 
να υπογράψουμε τη νέα Διαθήκη των απαραγράπτων μας δικαίων.  Κάθε 
υπογραφή θα είναι και το κόψιμο ενός κρίκου από τα σιδηρά δεσμά μας.  Κάθε 
υπογραφή θα είναι και ένα ρίνισμα στις βαρειές μας αλυσίδες.  Κάθε υπογραφή 
θα είναι κι ένα αμείλικτο «κατηγορώ» εναντίον του ξένου δυνάστη.  Το άψυχο 
χαρτί θα πάρει ψυχή με τις υπογραφές μας και θα μιλάει με μύρια στόματα, 
με τα στόματα εκείνων που θα υπογράψουν.  Και θα μιλάει και θα λαλεί τον 
πόθο, που φλέγει στα στήθη μας και ξεχειλίζει την ψυχή μας, τον πόθο να 
πέσουμε ελεύθεροι στη μητρική αγκάλη.  Το δημοψήφισμα μας θάναι και μια 
φωνή από μύρια στόματα, που θα πει στον κόσμο όλο, πως ένας λαός παρά τη 
θέλησή του κρατείται μέσα στα πλαίσια μιας ξένης αυτοκρατορίας.  Και θάναι 
μία φωνή ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου, που θα κατηγορεί την Αγγλία, ότι 
ατιμάζει συνθήκες και παραβαίνει συμφωνίες και καταπατεί συμβόλαια και 
αθετεί υποσχέσεις.  Υπέγραψε χάρτες του Ατλαντικού για την αυτοδιάθεση 
των λαών για να τους καταπατήσει.  Υπέγραψε διακηρύξεις των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου για να αποσύρει την υπογραφή της.  Και όταν η νεολαία της 
Κύπρου εις τον τελευταίο πόλεμο αιμοδοτούσε την Αγγλία, μας έλεγαν, 
πως πολεμούμε για την Ελλάδα και την ελευθερία.  Και αντί ελευθερίας, 
μας λένε τώρα, χωρίς ντροπής ερύθημα, πως κλειστό είναι το ζήτημά μας. 
Η ιταμή απάντησή τους μας πικραίνει κι είναι ακόμα μια σταγόνα στο ποτήρι 
της πίκρας, που ξεχείλισε ήδη και σταλαματιά-σταλαματιά υποσκάπτει και 
κουφώνει το βράχο της βίας.  Κλειστό είναι γι’ αυτούς το ζήτημα, μα ανοικτό 
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το κρατεί πάντα η Ελληνική ψυχή μας.  Και θα αναγκαστούν και οι ίδιοι 
σύντομα να το ανοίξουν.  Και το δημοψήφισμά μας θάναι ένα κλειδί.  Κι αν 
δεν ανοίξει με αυτό, θα παραβιάσουμε τις πόρτες.  Και οι πόρτες θ’  ανοιχτούν 
για να πνεύσει μυροβόλος από τον Παρθενώνα της ελευθερίας ο άνεμος. 

«Κανένας λαός δεν είναι τόσον αχρείος, ώστε να προτιμά αντί 
των ομοφύλων να κυβερνάται υπό αλλοφύλων, αλλοθρήσκων και 
αλλογλώσσων»,  μας είπαν οι ίδιοι οι Άγγλοι με το στόμα του Γλάδστωνος.  
Κι αν υπάρχουν στον 20ό αιώνα τέτοιοι λαοί αχρείοι, αχρείος δεν είναι ο 
Κυπριακός λαός.  Κι αυτό τόδειξε και θα το δείξει αύριον.  Μα θάναι αχρείος 
και θάναι προδότης εκείνος, πού, υπολογίζοντας είτε συμφέροντα είτε 
φιλοδοξίες, δεν θα φωνάξει αύριον «παρών» εις το εθνικό προσκλητήριο.  Κι 
αν υπάρχουν τέτοιοι εθελόδουλοι, ας σημειωθούν στο μαυροπίνακα, για να 
τους παραδώσει η Ιστορία εις το αιώνιο όνειδος.  Οι άλλοι, που μέσα στα 
στήθη τους έκλεισαν την Ελλάδα και νοιώθουν μέσα τους να λαχταρά το 
μεγαλείο της, υπόπτεροι ας βαδίσουν προς τας τραχείας κορυφάς του εθνικού 
μεγαλείου.  Κανένα οδόφραγμα ας μη σταθεί ικανό να ανακόψει την πορεία 
μας εις το δρόμο της εθνικής απολυτρώσεως.  Με τη φλόγα της Ελληνικής 
ψυχής μας, που την ανάβει της ελευθερίας ο πόθος, θα λιώσουμε της σκλαβιάς 
τα χονδρά σίδερα.

Έλληνες αδελφοί,

Η σκλαβωμένη πατρίδα φωνάζει και καλεί με το δημοψήφισμα μας 
να έλθει εδώ εκείνη, «που με βία μετρά την γη», η θεά ελευθερία.  Ας μη 
ακουστεί αύριον καμιά παραφωνία, αλλά μονάχα μια συμφωνία με τις λέξεις: 
«Ζήτω η Ένωσις» και «Ζήτω η Ελλάς»!



ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950

Ή ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
1*

27 AΠΡΙΛΙΟΥ 1953          

a
Εξοχώτατε,

 Εκ μέρους του Ελληνικού Κυπριακού λαού επιθυμώ να θέσω προ της 
Υμετέρας Εξοχότητος τα ακόλουθα:

 1. Οι Έλληνες Κύπριοι, αποτελούντες τα 80.2 τοις εκατόν του όλου 
πληθυσμού της Κύπρου, επανειλημμένως μέχρι σήμερον διετύπωσαν την 
αξίωσίν των προς αυτοδιάθεσιν και σαφώς διεδήλωσαν την θέλησίν των, 
όπως ενσωματωθώσιν εις το Ελληνικόν Κράτος, διά της οργανικής ενώσεως 
της Νήσου μετά της Μητρός Πατρίδος, της Ελλάδος.

 2. Η θέλησις αύτη του Ελληνικού Κυπριακού λαού διεκηρύχθη κατά 
τον πλέον επίσημον τρόπον, διά φανερού, αδιαβλήτου Δημοψηφίσματος, 
διενεργηθέντος την 15ην Ιανουαρίου του 1950, κατά το οποίον τα 95.7 τοις 
εκατόν των Ελλήνων κατοίκων της Κύπρου εψήφισαν υπέρ της ενώσεως μετά 
της Ελλάδος, της αποχής των 4.3 τοις εκατόν οφειλομένης κυρίως εις την μη 
συμμετοχήν προσώπων κατεχόντων κυβερνητικάς θέσεις ή ευρισκομένων 
υπό την επήρειαν τοιούτων. 

 3. Το αποτέλεσμα τούτο του εν λόγω Δημοψηφίσματος και η δι’ αυτού 
εκφρασθείσα θέλησις του Κυπριακού λαού διεβιβάσθη αρμοδίως προς την 
Κυβέρνησιν της Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητος.

 4. Επειδή, όμως, η Βρετανική Κυβέρνησις εξακολουθεί αρνουμένη να 
σεβασθή την εκπεφρασμένην ταύτην θέλησιν της μεγίστης πλειονοψηφίας 
του Κυπριακού λαού, εις την διάθεσιν του οποίου ουδέν μέχρι τούδε υπήρχε 
δικονομικόν μέσον προς αξιοποίησιν της τοιαύτης θελήσεως αυτού, και

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄(1948-1954),  
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1991, σσ. 190-191.
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 5. Επειδή τα Ηνωμένα Έθνη, κατά την Γενικήν αυτών Συνέλευσιν της 
16ης Δεκεμβρίου του 1952, απεφάσισαν και συνέστησαν ότι τα κράτη-μέλη 
της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών «δέον να υποστηρίζωσι την αρχήν 
της αυτοδιαθέσεως όλων των λαών και εθνών» και «δέον να αναγνωρίζωσι 
και προάγωσι την πραγμάτωσιν του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως των 
λαών των μη αυτοκυβερνωμένων περιοχών, αίτινες ευρίσκονται υπό την 
διοίκησίν των και δέον να διευκολύνωσι την ενάσκησιν του δικαιώματος 
τούτου, συμφώνως προς τας αρχάς και το πνεύμα του Χάρτου των Ηνωμένων 
Εθνών, και προς την ελευθέρως εκπεφρασμένην θέλησιν των ενδιαφερομένων 
λαών, της θελήσεως των λαών διαπιστουμένης διά δημοψηφισμάτων ή άλλων 
ανεγνωρισμένων δημοκρατικών μέσων, κατά προτίμησιν υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών», και

 6. Επειδή η Ελληνική νήσος Κύπρος είναι σήμερον μη αυτο-
κυβερνωμένη περιοχή, τελούσα υπό την διοίκησιν της Μεγάλης Βρεττανίας, 
κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών,

 Διά ταύτα, ως εθνικός αρχηγός και εκπρόσωπος του Ελληνικού λαού 
της Κύπρου, εκλελεγμένος υπ’ αυτού, καλώ διά του παρόντος την Υμετέραν 
Εξοχότητα, ως τον εν τη νήσω ταύτη εκπρόσωπον της Κυβερνήσεως της 
Αυτής Βρεττανικής Μεγαλειότητος, όπως προαγάγη την πραγμάτωσιν του 
δικαιώματος του λαού της Κύπρου προς αυτοδιάθεσιν, διά της αξιοποιήσεως 
του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος του 1950, ή όπως διευκολύνη 
την ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου διά της όσον τάχιον διενεργείας 
νέου δημοψηφίσματος, συμφώνως προς την μνημονευθείσαν απόφασιν των 
Ηνωμένων Εθνών.

Διατελώ,
Της Υμετέρας Εξοχότητος

Ευχέτης προς Θεόν
+ Ο Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
         τη 27η Απριλίου 1953.

   Προς την Αυτού Εξοχότητα
     τον Κυβερνήτην Κύπρου
               Κυβερνείον.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ

ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 1*

22 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 1954          

a
«Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν
καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν. (Ψαλμ. 2, 3)
Κύριος τῶν Δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν». (Ψαλμ. 45, 8)

Εις πάνδημον δέησιν συνήλθομεν σήμερον εις τον ιερόν τούτον χώρον, 
Έλληνες αδελφοί. Και του Κυρίου δεηθέντες «ἵνα λαλήσῃ ἀγαθὰ εἰς τὰς 
ἀκοὰς τῶν δυναστῶν μας» διαλαλούμεν συγχρόνως την σταθεράν απόφασιν 
να «διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τὸν ζυγὸν 
αὐτῶν».  Εις την ωραίαν και ευγενή αυτήν προσπάθειαν είναι μεθ΄ημών 
ο Κύριος των Δυνάμεων, διότι μεθ’ ημών είναι το δίκαιον, το οποίον σκαιώς 
περιφρονείται και ιταμώς καταπατείται υπό της δυνάμεως της βίας. Έχομεν 
δε την πεποίθησιν ότι το δίκαιόν μας με του Θεού την βοήθειαν, με την 
αμετάθετον εμμονήν μας και την πίστιν εις αυτό, θα νικήση τελικώς και θα 
θριαμβεύση κατά της αδίκου βίας. 

«Οὐδὲν οὕτω μικρόν, ὃ μὴ ζήσεται τολμῶν ἀμύνεσθαι», κατά την 
έκφρασιν των προγόνων μας. Όσο και αν είμεθα μικροί ενώπιον του 
κολοσσού της Αγγλικής βίας, θα τολμήσωμεν να αμυνθώμεν.  Θα αμυνθώμεν 
διά να ζήσωμεν. Και θα ζήσωμεν αμυνόμενοι. Θα ζήσωμεν όχι δούλοι, αλλά 
ελεύθεροι. Υπέρ της ελευθερίας η άμυνά μας. Της ελευθερίας, την οποίαν 
η Ελλάς εγέννησε και ως θεάν ελάτρευσε και τον βωμόν της εθεμελίωσε με 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Α΄ (1948-1954), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1991, σσ. 253-257. 
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τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Αυτή η Ελληνική θεότης δεν έχει θέσιν εις 
την Ελληνικήν Κύπρον, όπου εις τον αιώνα των δημοκρατικών ιδεωδών και 
των αρχών της αυτοδιαθέσεως των λαών εξακολουθεί ακόμη να υφίσταται 
καθεστώς δουλείας, προς ύβριν και προς όνειδος των υψηλών τούτων αρχών. 
Όπερ δε το χειρότερον, εντός του Βρεττανικού Κοινοβουλίου κατά την 
28ην παρελθόντος Ιουλίου, ο Υφυπουργός των Αποικιών, αναφερόμενος εις 
την Κύπρον, εδήλωσε σαφώς και χωρίς στενοχωρίαν ή αίσθημα αιδούς ότι 
«υπάρχουν ωρισμένα εδάφη της Κοινοπολιτείας, τα οποία ως εκ των ιδιαιτέρων 
συνθηκών των, ουδέποτε δύνανται να γίνουν πλήρως ανεξάρτητα». Εις αξίωμα 
δηλαδή του συνταγματικού δικαίου της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας ηθέλησε 
να αναγάγη ο Άγγλος Υφυπουργός την επί της Κύπρου συνέχισιν του θεσμού 
της δουλείας. Μέχρι τούδε εγνωρίζαμεν, και αυτό τουλάχιστον διεκήρυττον 
οι Άγγλοι, ότι αξίωμα της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας είναι να προωθούνται 
βαθμιαίως όλαι αι αποικίαι της προς την αυτοδιάθεσιν. Μέχρι πρό τινος οι 
Άγγλοι έδιδον υποσχέσεις ή έκαμναν λεπτοφυείς υπαινιγμούς ότι οι εθνικοί 
μας πόθοι θα επραγματοποιούντο μελλοντικώς, εις χρόνον ευθετώτερον. 
Εγκατελείφθη, όμως, ήδη η γνωστή Βρεττανική πολιτική των ελιγμών 
και άκαμπτος στάσις προεβλήθη έναντι του Κυπριακού ζητήματος. Ούτε 
υποσχέσεις, ούτε υπαινιγμοί. Απόλυτος άρνησις και διά το παρόν και διά το 
μέλλον. Η Κύπρος είναι από τα εδάφη, τα οποία ουδέποτε θα απαλλαγούν της 
Βρεττανικής κυριαρχίας. Κατεδικάσθησαν οι Κύπριοι να γεννώνται δούλοι 
και δούλοι να αποθνήσκουν. Και η τοιαύτη ανήθικος καταδίκη εξηγγέλλετο 
συγχρόνως μετά της αποφάσεως περί εισαγωγής «συντάγματος». Ποίου 
ανθρώπου σεβομένου εαυτόν και τας ηθικάς εννοίας δεν εξανίσταται η 
συνείδησις διά την εκ μέρους της Βρεττανικής Κυβερνήσεως απροκάλυπτον 
περιφρόνησιν προς το αιώνιον ανθρώπινον αίτημα της ελευθερίας και προς 
πάσαν έννοιαν ηθικής και δικαιοσύνης; Εις την πολιτικήν ιστορίαν της 
Αγγλίας θα αποτελούν στίγμα ανεξίτηλον, αι δηλώσεις αυταί του Άγγλου 
Υφυπουργού, διά των οποίων καθορίζεται η τοιαύτη Βρεττανική στάσις έναντι 
του Κυπριακού λαού. Αι δηλώσεις αυταί απεδοκιμάσθησαν όχι μόνον εις την 
Νήσόν μας, αλλά και εντός αυτής ακόμη της Βρεττανικής Βουλής. Άγγλος 
πρώην Υπουργός ετόνισε τότε εις την Βουλήν ότι «το κυβερνών σήμερον την 
Μεγ. Βρεττανίαν κόμμα πρέπει να εννοήση πλέον το γεγονός, ότι εις τον 
σύγχρονον κόσμον δυνάμεθα να κυβερνώμεν λαούς, μόνον εφ’ όσον ούτοι 
εκουσίως το αποδέχωνται». Εργατικός βουλευτής, ο οποίος την στιγμήν 
αυτήν ευρίσκεται μεταξύ μας, εχαρακτήρισεν ως υποκριτικήν και επαίσχυντον 
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την, με τοιαύτας δηλώσεις συνοδευομένην, εισαγωγήν συντάγματος. Σοβαρά 
δε μερίς του Βρεττανικού τύπου κατέκρινε με δρυμείαν γλώσσαν την στάσιν 
αυτήν της Βρεττανικής Κυβερνήσεως. Εβδομαδιαία Βρεττανική Επιθεώρησις 
εχαρακτήρισεν αυτήν ως τραγικήν και γελοίαν. Τραγικήν, διότι προσέβαλλε 
το βασικόν δόγμα, ότι το αποικιακόν καθεστώς δύναται να δικαιολογηθή 
μόνον ως προσωρινή κηδεμονία ασκουμένη εξ ονόματος των αποικιακών 
λαών, γελοίαν δε, διότι η Βρεττανική Κυβέρνησις δεν έχει μάθει ακόμη «τα 
διδάγματα των ιδίων αυτής μωριών». 

Την συνταγματικήν επίθεσιν και την δήλωσιν του Άγγλου Υφυπουργού 
διά της οποίας απέκλειε διά τον Κυπριακόν λαόν το δικαίωμα της 
αυτοδιαθέσεως, ηκούσαμεν με αγανάκτησιν και ομόθυμος ήτο η διαμαρτυρία 
μας. Γνωρίζομεν καλώς ότι η Βρεττανική Κυβέρνησις επιθυμεί την εισαγωγήν 
συντάγματος, όχι διά να παραχωρήση εις ημάς περισσοτέρας ελευθερίας, αλλά 
διά να στραγγαλίση δι’ αυτού το εθνικόν μας αίσθημα και να αποναρκώση 
την ηθικήν αντίστασίν μας. Το σύνταγμα είναι το μέσον διά την εκτέλεσιν 
της αποφάσεως περί παραμονής της Κύπρου αιωνίως υπό Αγγλικήν κατοχήν. 
Και διά του συντάγματος επιδιώκει η Αγγλική Κυβέρνησις να γίνωμεν 
ημείς οι ίδιοι εκτελεσταί της αποφάσεως. Πόσον όμως απατάται, αν νομίζη 
τους Κυπρίους τόσον ευτελείς, ώστε να προδώσουν τα εθνικά ιδεώδη των! 
Αλλ’ ήκουσαν ήδη την απάντησιν του Κυπριακού λαού. «Αποκρούομεν το 
σύνταγμα». «Δεν συγκατατιθέμεθα εις την παράτασιν της δουλείας μας» ήτο 
η υπερήφανος απάντησις παντός Έλληνος Κυπρίου. Πιθανώς να προσπαθήση 
η Βρεττανική Κυβέρνησις να εξεύρη αργυρώνητα όντα προς συνεργασίαν διά 
την επιβολήν συνταγματικού καθεστώτος. Έχομεν την πεποίθησιν ότι δεν 
θα επιτύχη εις μίαν τοιαύτην προσπάθειαν. Αλλά, επί πλέον πρέπει να έχη 
υπ’ όψιν της το βασικόν αξίωμα, ότι δεν δημιουργούνται καθεστώτα μόνον με 
αργυρωνήτους ή αρνησιπάτριδας.

Διά να προχωρήση ανενόχλητος εις τα πολιτικά της σχέδια διά την 
Κύπρον, η Βρεττανική Κυβέρνησις προέβη την 2αν Αυγούστου εις την 
καταπληκτικήν δήλωσιν, ότι θα εφαρμόζεται εις το μέλλον ατονήσαν άρθρον 
του ποινικού κώδικος, συμφώνως προς το οποίον  παν πρόσωπον διωκόμενον 
διά στασιαστικήν ενέργειαν υπόκειται εις φυλάκισιν μέχρι πέντε ετών. 

Δι’ επεξηγηματικής δηλώσεως, καθίστατο επί πλέον σαφές ότι έκφρασις 
επιθυμίας προς μεταβολήν του καθεστώτος της νήσου αποτελεί στασιαστικήν 
ενέργειαν. Από το Κυπριακόν λεξιλόγιον θέλουν οι Κυρίαρχοι να σβήσωμεν 
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την λέξιν «ελευθερία». Θέλουν να μας μάθουν να είμεθα δούλοι ευτελείς και να 
λησμονήσωμεν ότι είμεθα Έλληνες. Ουδέποτε αι διεθνείς αρχαί και διακηρύξεις 
υπέστησαν τοιούτον κόλαφον, όπως κατά τας ημέρας αυτάς εις την Νήσον 
μας. Τι παρέμεινε λοιπόν ορθόν εις την θέσιν του, εάν και αυτή ακόμη η έννοια 
της ελευθερίας ανετράπη μέσα εις την συνείδησιν των ιθυνόντων σήμερον 
την ανθρωπότητα λαών, και η ευγενής ορμή προς απόκτησιν και διατήρησιν 
αυτής θεωρείται έγκλημα; Ήσαν λοιπόν λέξεις κεναί όλα εκείνα τα ευγενή 
συνθήματα, εν ονόματι των οποίων οι λαοί της ανθρωπότητος εκλήθησαν διά 
να χύσουν το αίμα των και να θυσιάσουν την ζωήν των;

Εν ονόματι της Ελλάδος και της ελευθερίας μάς εκάλουν προ ολίγων 
ετών να πολεμήσωμεν παρά το πλευρόν των. «Ελλάς και Ελευθερία» ήσαν 
διά τους Άγγλους τότε τα προσφιλέστερα ονόματα. Σήμερον όμως, η προς 
τας λέξεις αυτάς επίκλησις εκ μέρους του Έλληνος Κυπρίου αποτελεί έγκλημα 
προδοσίας, έγκλημα στάσεως! Ο απαίσιος φασισμός, ο οποίος επολεμήθη διά 
θυσιών πολλών και απέθανε και ετάφη εις τα πεδία των μαχών του τελευταίου 
παγκοσμίου πολέμου, εξήλθεν ως βρυκόλαξ εκ του τάφου και αναζή σήμερον 
εις την Νήσο μας. Τι απέγιναν όλαι εκείναι αι διακηρύξεις, περί κατοχυρώσεως 
των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, τας οποίας εκ των 
πρώτων υπέγραψεν η Κυρίαρχος Δύναμις;

Την 10ην Δεκεμβρίου 1948 η Γενική Συνέλευσις του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, του οποίου μέλος αποτελεί και η Μεγ. Βρεττανία, ενέκρινε 
και υιοθέτησε την «Παγκόσμιον Διακήρυξιν των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», 
συμφώνως προς την οποίαν θα έπρεπε να κυβερνώνται εις το μέλλον οι λαοί. 
Βάσει του πρώτου άρθρου της Διακηρύξεως ταύτης όλοι οι άνθρωποι γεννώνται 
ελεύθεροι και είναι ίσοι εις αξιοπρέπειαν και δικαιώματα. Βάσει του 19ου και 
20ού άρθρου έκαστος άνθρωπος έχει απόλυτον το δικαίωμα της ελευθέρας 
γνώμης και εκφράσεως. Έχει το δικαίωμα να διατηρή τας απόψεις του, χωρίς 
να δύναται κανείς να επεμβαίνη εις αυτάς, και έχει το δικαίωμα της ελευθερίας 
προς ειρηνικήν συγκέντρωσιν και οργάνωσιν. Βάσει τέλος του άρθρου 21 ο 
λαός μιας χώρας πρέπει να αποτελή την βάσιν της εξουσίας της Κυβερνήσεως.

Η Μεγάλη Βρεττανία ηθέτησε την υπογραφήν της και παρεβίασε τας 
υποσχέσεις της. Όχι μόνον δεν διησφάλισε τας ελευθερίας ταύτας του 
Κυπριακού λαού, αλλ’ απ’ εναντίας τας κατέπνιξεν. Εφίμωσε την φωνήν 
του και ηγνόησε την θέλησίν του. Περιεφρόνησε τα εθνικά του δίκαια και 
εστραγγάλισε τα δικαιώματα και τας ελευθερίας του. Και όλα αυτά, διότι 
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θέλει να τον αποστερήση από την κορωνίδα πασών των ελευθεριών και 
τον αδάμαντα πάντων των δικαιωμάτων. Ηθέλησε να τον αποστερήση  από 
το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως, το οποίον εις την περίπτωσιν ημών των 
Κυπρίων είναι ισοδύναμον με την εθνικήν ελευθερίαν μας.

Άνευ του δικαιώματος αυτού ουδέν δικαίωμα εν τω κόσμω έχει αξίαν. 
Άνευ της ελευθερίας αυτής ουδεμία ελευθερία έχει υπόστασιν.

Αυτήν την ελευθερίαν ζητούμεν. Προς αυτήν ατενίζομεν μετά 
θρησκευτικής ευλαβίας και πίστεως. Αυτή αποτελεί δι’ ημάς και τα τέκνα 
μας την ελπίδα του παρόντος και την χαρμονήν του μέλλοντος. Με το 
όραμα αυτής έζησαν και απέθανον αι γενεαί των προγόνων μας. Υπέρ αυτής 
θα αγωνισθώμεν με όλας τας δυνάμεις μας.

Ο Κυρίαρχος εθέσπισε καταπιεστικούς νόμους διά να ανακόψη τον 
αγώνα μας. Εχαρακτήρισε την έφεσίν μας προς αυτοδιάθεσιν ως αδίκημα και 
την ορμήν μας προς την ελευθερίαν ως στάσιν. Ημείς, τουναντίον, πιστεύομεν 
ακραδάντως ότι ο αγών του Κυπριακού λαού προς ανάκτησιν της ελευθερίας 
του δεν αποτελεί στασιαστικήν ενέργειαν, αλλ’ υπόθεσιν ιεράν και καθήκον 
επιβαλλόμενον υπό αγράφου ηθικού νόμου. Του καθήκοντος τούτου δεν 
θα αποστώμεν, έστω και αν πρόκειται να πληρώσωμεν την επιτέλεσίν του 
δια βαρυτάτου τιμήματος. Διά να περιφρουρήσουν τα υψηλά ιδεώδη της 
δικαιοσύνης, της αυτοδιαθέσεως και της ελευθερίας, εκατομμύρια ανθρώπων 
έχυσαν το αίμα των. Και δι’ αυτά τα ιδεώδη σεμνύνεται ο πολιτισμός μας 
σήμερον, και εις πάσαν επίσημον εκδήλωσιν τα ιδεώδη ταύτα προβάλλονται ως 
η ευγενεστέρα επιδίωξις και το ευγενέστερον εντρύφημα της ανθρωπότητος.

Τα ιδεώδη ταύτα δεν δυνάμεθα κατά μείζονα λόγον να τα προδώσωμεν 
ημείς, οι οποίοι είμεθα απόγονοι εκείνων, οίτινες τα καθιέρωσαν και διά 
συνεχών θυσιών και αγώνων τα υπέβαλαν και τα διετήρησαν μέχρι σήμερον.

Έλληνες Κύπριοι,

Υψηλά ας κρατήσωμεν τας σημαίας. Αι στιγμαί τας οποίας διερχόμεθα 
είναι κρίσιμοι και ιστορικαί. Από την βάσανον και την αγωνίαν πηγάζει 
πάντοτε η κάθαρσις. Από την δυσχέρειαν και τον πόνον η λύτρωσις. Αι 
σκοτειναί ημέραι θα παρέλθουν. Η καταιγίς θα σιγήση και εις τον Κυπριακόν 
ουρανόν θα διαλάμψη η ευδία.
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Ήδη αι περιστάσεις διαμορφούνται ευμενώς υπέρ ημών. Το Κυπριακόν 
ζήτημα έπαυσε πλέον να είναι ζήτημα κινούμενον εντός του στενού 
διαδρόμου του εν Κύπρω Κυβερνείου και του Υπουργείου Αποικιών. Έγινε 
ζήτημα προσελκύον διεθνές ενδιαφέρον.

Οι ελεύθεροι Έλληνες αδελφοί παντοιοτρόπως διαδηλούν προς ημάς 
την συμπαράστασιν και αλληλεγγύην των. Εις παλλαϊκά συλλαλητήρια 
καθ΄ άπασαν την Ελλάδα ηκούσαμεν προχθές με συγκίνησιν την φωνήν 
των, την φωνήν της ελευθέρας Πατρίδος, φωνήν Μητρός διεκδικούσης 
το απαράγραπτον δικαίωμα να εναγκαλισθή ελεύθερα τα τέκνα της. Η δε 
Εθνική Κυβέρνησις κατέθεσεν ήδη από δύο ημερών αίτησιν εις τα Ηνωμένα 
Έθνη προς συζήτησιν του ζητήματός μας.

Τρέφομεν την πεποίθησιν ότι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν 
θα προδώση τας αρχάς του και δεν θα παραβή τας θεμελιώδεις καταστατικάς 
διατάξεις του. Τρέφομεν την πεποίθησιν ότι θα αποδοθή επί τέλους δικαιοσύνη 
εις την Κύπρον. Διότι θα ήτο πράγματι κόλαφος κατά του ηθικού κύρους 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η παραγνώρισις μιας τόσον δικαίας 
υποθέσεως. Αλλ’ εάν παρ’ ελπίδα το δίκαιόν μας αγνοηθή και εκεί – πράγμα 
το οποίον δεν πιστεύομεν – και πάλιν δεν θα υποστείλωμε την σημαίαν του 
αγώνος. Ανεξαρτήτως των αντιξοοτήτων και των δυσμενών περιστάσεων, θα 
ανασυγκροτήσωμεν τας δυνάμεις μας και θα συνεχίσωμεν τον αγώνα.

Δύσκολος είναι ο αγών. Δεν τρέφομεν προς τούτο αυταπάτας. Αλλ’ 
εις την ψυχήν όλων μας καίει άσβεστος φλοξ, ο πόθος της ελευθερίας. Την 
φλόγα αυτήν ουδεμία δύναμις εγκόσμιος δύναται να κατασβέση. Οι δε 
άνεμοι, τους οποίους αι δυνάμεις της βίας και της τυραννίας εξαπολύουν κατ’ 
αυτής, απ’ εναντίας την αναρριπίζουν και την ενισχύουν. Και από την φλόγα 
αυτήν οραματιζόμεθα την ελευθερίαν να αναγεννάται πάλιν ως μυθολογικός 
αρχαίος φοίνιξ.

Κύπριοι αδελφοί,

Στώμεν καλώς. Ουδείς ας ορρωδήση. Ουδείς ας προδώση τας αρχάς και 
τας πεποιθήσεις του. Είμεθα Έλληνες και μετά των Ελλήνων επιθυμούμεν να 
ζήσωμεν.

Υπό τους ιερούς αυτούς θόλους, ας δώσωμεν σήμερον τον άγιο όρκον:
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Θα παραμείνωμεν πιστοί έως θανάτου εις το εθνικόν αίτημα. Άνευ 
υποχωρήσεων. Άνευ συναλλαγών. Θα περιφρονήσωμεν την βίαν και την 
τυραννίαν. Με θάρρος θα υψώσωμεν το ηθικόν παράστημά μας υπεράνω των 
μικρών και εφημέρων κωλυμάτων, εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν και μόνον 
αποβλέποντες τέρμα, την Ένωσιν και μόνον την Ένωσιν.                                          

            

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ THN 1Η  ΜΑΡΤΙΟΥ 1959, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.



ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1*

31 ΜΑΪΟΥ 1959             

a
  

Με αισθήματα ιεράς συγκινήσεως συνήλθομεν σήμερον υπό 
τους θόλους του ιερού τούτου ναού δια να τελέσωμεν εθνικόν 
μνημόσυνον και να τιμήσωμεν την μνήμην εκείνων, οι οποίοι 

έχυσαν το αίμα των ως ιεράν σπονδήν επί του βωμού της Κυπριακής 
Ελευθερίας.

Με το μέτωπον υψηλά και την ψυχήν ορθίαν εβάδισαν γαλήνιοι τον 
δρόμον του ηθικού χρέους και του εθνικού καθήκοντος. Επίστευον εις την 
Ελευθερίαν και εθυσιάσθησαν υπέρ αυτής. Επίστευον ότι η ζωή τότε μόνον 
έχει αξίαν, όταν θερμαίνεται από το ιερόν πυρ της Ελευθερίας. Και εις την 
κάμινον του πυρός αυτού ανήλωσαν την ζωήν των. Από την σποδόν, όμως, 
της θυσίας των εξεπήδησεν, όπως ο φοίνιξ του αρχαίου μύθου, η Ελευθερία. 
Από τους τάφους των ήντλησε τους χυμούς του και ευθυτενές υψώθη το 
δένδρον τής Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

Και ιδού, σήμερον, ελεύθεροι ημείς, χάρις εις τους αγώνας και τας 
θυσίας των μεγάλων νεκρών μας, συνερχόμεθα δια να αποτίσωμεν φόρον 
ευγνωμοσύνης και τιμής προς την αθάνατον μνήμην των. Διότι αθάνατος 
πράγματι θα παραμείνη η μνήμη των εις τας καρδίας των επερχομένων γενεών, 
δια να υπενθυμίζη το υπέρτατον χρέος του ανθρώπου, και να παρέχη ασφαλή 
τον γνώμονα της Αρετής. Αθάνατος θα παραμείνη η μνήμη των διότι έδωσαν 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ Εκκλησιαστικά – Κοινωνικά (επιμ. Α. 
Μιτσίδου) τόμ. Α΄ Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακρίου Γ΄, Λευκωσία, 1997, σελ. 359 - 360
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την φθαρτήν σάρκα των δια να κερδίσουν εις αντάλλαγμα το υπέρτατον 
αγαθόν, την Ελευθερία της Πατρίδος των. Αθάνατος θα παραμείνη η μνήμη 
των, διότι ουδέν υπάρχει υψηλότερον τού να θα θυσιάζης τον εαυτόν σου 
υπέρ των άλλων∙ να ανάπτης με  την φλόγα της ζωής σου την λαμπάδα των 
ιδανικών των νέων γενεών.

Γηθόσυνοι ας σκιρτήσουν σήμερον αι μεγάλαι ψυχαί των Εθνομαρτύρων 
μας, διότι άνεμος Ελευθερίας πνέει επάνω από τα ιερά χώματα, που τους 
σκεπάζουν. Το ιδεώδες, δια το οποίον εθυσιάσθησαν, έγινε πραγματικότης. 
Μέσα εις τους ιερούς τάφους των εγονιμοποιήθη από το αίμα και τη θυσία των 
το σπέρμα των πόθων και των προσδοκιών αναριθμήτων Κυπριακών γενεών. 
Και ανέστη φωτεινή η υπέροχος Κυπριακή Ελευθερία. Οι ταπεινοί τάφοι 
των φυλακών και οι αφανείς τύμβοι, μέσα εις τους οποίους αναπαύονται 
τα αγιασμένα κόκκαλά των, επλάτυναν αποτόμως και εχώρεσαν ολόκληρον 
την Κύπρον. Και έγιναν οι τάφοι των ναοί: Ναοί Ελευθερίας και 
Δικαιοσύνης. Ναοί αυτοθυσίας και ελληνικής αρετής. Εκεί προσφεύγει 
γονυκλινής ο Κυπριακός λαός για να εκφράση την ευγνωμοσύνην του.

Τα ονόματά των είναι ταυτόσημα με την ανδρείαν και την αυτοθυσίαν. 
Τα κατορθώματά των έγιναν θρύλος. Έγιναν ύμνος και τραγούδι εις το στόμα 
όλων εκείνων, που πιστεύουν ότι η ζωή αξίζει μόνον, όταν δίδεται δια μεγάλα 
έργα, όταν αναλίσκεται δια την αρετήν.

Δεν απέθανον οι μεγάλοι νεκροί μας. Η γλυκεία μορφή των θα σελαγίζει 
αθάνατος εις τους γαλανούς αιθέρας της Πατρίδος μας. Θα πνέει με τα 
γλυκείας θερινάς αύρας εις τα δάση των βουνών  μας και θα τονίζει τραγούδια 
ανδρείας και ηρωισμού. Το αθάνατον πνεύμα των ενοικεί την στιγμήν αυτήν 
παντού: Εις την ευγνωμοσύνην των νέων, εις την εκτίμησιν των πρεσβυτέρων, 
εις τον θαυμασμόν όλων. Το αθάνατον πνεύμα των οικοδομεί σήμερον 
τα θεμέλια της νεαράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Κτίζει την ευτυχίαν των 
χιλιάδων Κυπριακών γενεών, που θα επακολουθήσουν.

Η οφειλή μας προς το πνεύμα τούτο είναι τεραστία. Δεν εξοφλείται 
με μνημόσυνα, όπως το σημερινόν. Δεν εξοφλείται με ύμνους και εγκώμια. 
Εξοφλείται μόνον με έργα αντάξια προς την θυσίαν των, με πράξεις αι οποίαι 
συνάδουν προς την αρετήν των. 

Αυτό είναι το καλύτερον μνημόσυνον εκείνων: Να αντλήσωμεν από το 
πνεύμα του ηρωισμού των. Να πειθαρχήσωμεν εις το πνεύμα της θυσίας των. 
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Να περιφρουρήσωμεν το αγαθόν της Ελευθερίας, το οποίον δια του αίματός 
των εξησφάλισαν εις ημάς. Να μη λησμονήσωμεν ποτέ, ότι υπεράνω όλων 
είναι η Πατρίς, χάριν της οποίας καμμία θυσία δεν είναι μεγάλη, ούτε αυτός 
ακόμη ο θάνατος.

Σήμερον, ότε τίθενται τα θεμέλια τής ελευθέρας Πολιτείας μας, ας 
μείνωμεν πιστοί εις την ιεράν παρακαταθήκην των. Ηνωμένοι και ομονοούντες 
ας προχωρήσουμε με θάρρος εις το έργον, το οποίον εκείνοι εθεμελίωσαν. 
Χωρίς μεμψιμοιρίας, χωρίς μνησικακίας, χωρίς πάθη. Έτοιμοι να επωμισθώμεν 
με συνέπειαν τας ευθύνας μας και να ασκήσωμεν με αξιοπρέπειαν τα 
δικαιώματά μας. Η περίοδος της Ελευθερίας ανοίγει νέον στάδιον αγώνων 
έμπροσθεν μας: Αγώνων ειρηνικών, δια την ευημερίαν και την πρόοδον της 
Πατρίδος μας, δια την άνοδον της στάθμης του επιπέδου της ζωής μας. Εις 
το στάδιον τούτο ας κατέλθωμεν όλοι, αθληταί του αγώνος του καλού, του 
αγώνος της κοινωνικής δικαιοσύνης και αρετής, της ευγενούς αμίλλης και 
συνεργασίας. Ας μη μείνη κανείς αδρανής θεατής. Και, προ πάντων, ας μη 
μείνη κριτής και επικριτής των άλλων, οι οποίοι αγωνίζονται. 

Η νέα Πολιτεία έχει την ανάγκη της βοηθείας και της στοργής όλων 
μας. Ιδρώς, μόχθος και θυσίαι θα απαιτηθούν ακόμη δια την οικοδόμησιν 
της. Πρέπει να είμεθα έτοιμοι ανά πάσαν στιγμήν δια να απαντήσωμεν εις το 
προσκλητήριον.

Οι Εθνομάρτυρές μας έθεσαν τα κόκκαλά των θεμέλιον της ιδικής μας 
Ελευθερίας. Ημείς ας οικοδομήσωμεν επί του θεμελίου αυτού καλλιμάρμαρον 
το κτήριον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απηλλαγμένοι από τον ζόφον 
της δουλείας, ας αποδυθώμεν με χαράν εις το έργον της προόδου και της 
αναδημιουργίας και ας είμεθα βέβαιοι ότι λαμπρόν μέλλον διανοίγεται 
έμπροσθεν μας και ότι πανευδαίμονες θα επευλογούν άνωθεν το έργον μας αι 
ψυχαί των ηρώων μας.

Αιωνία η μνήμη των αθανάτων Ηρώων μας! 



Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ.

«... Οι ταπεινοί τάφοι των φυλακών και οι αφανείς τύμβοι, μέσα εις τους οποίους 
αναπαύονται τα αγιασμένα κόκκαλά των, επλάτυναν αποτόμως και εχώρεσαν 
ολόκληρον την Κύπρον. Και έγιναν οι τάφοι των ναοί: Ναοί Ελευθερίας και 
Δικαιοσύνης. Ναοί αυτοθυσίας και ελληνικής αρετής. Εκεί προσφεύγει γονυκλινής 
ο Κυπριακός λαός για να εκφράση την ευγνωμοσύνην του.

Τα ονόματά των είναι ταυτόσημα με την ανδρείαν και την αυτοθυσίαν. 
Τα κατορθώματά των έγιναν θρύλος. Έγιναν ύμνος και τραγούδι εις το στόμα όλων 
εκείνων, που πιστεύουν ότι η ζωή αξίζει μόνον, όταν δίδεται δια μεγάλα έργα, όταν 
αναλίσκεται δια την αρετήν...».

                                                                     ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.



 ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ Α. Μ.
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1*

16  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1960              

a
Δοξολογίαν και αίνον αναπέμπομεν εις τον Ύψιστον, ο οποίος με το 

άμετρόν Του έλεος και την απέραντον χάριν Του εξήγαγεν ημάς από την δουλείαν 
και ωδήγησεν εις την χαράν της Ελευθερίας.

Μετά μακρούς ζοφερούς αιώνας καταπιέσεως και άγχους, ανατέλλει η 
σημερινή ημέρα, δια να αποδώσει εις χείρας του Κυπριακού λαού το πηδάλιον 
του πολυπαθούς σκάφους του, και να οδηγήσει τούτο εις πορείαν αγαθήν και 
ελπιδοφόρον. 

Χάρις εις τους αγώνας και τας θυσίας των τέκνων της η Κύπρος απαλλάσσεται 
σήμερον του αποικιακού ζυγού και καθίσταται ελευθέρα. 

Το μέλλον της Νήσου μας, τα πεπρωμένα των τέκνων μας ευρίσκονται εις 
τας ιδικάς μας χείρας. 

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημον εις την εθνικήν μας Ιστορίαν. 
Ύστερον από σκληρούς αγώνας, θυσίας, ιδρώτας και αίματα, εφθάσαμεν εις το 
προκεχωρημένον τούτο σημείον, από του οποίου δυνάμεθα με υπερηφάνειαν 
να ατενίζωμεν προς τα όπισθεν και με αισιοδοξίαν, ελπίδα και πίστιν να 
προσβλέπωμεν προς τα εμπρός. 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Δ΄(1959-1960), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1993,  σσ. 207-208.
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Αι δυσχέρειαι υπήρξαν πολλαί. Εν τω μέτρω των δυσχερειών τούτων το 
επίτευγμα υπήρξεν πολύ μεγάλον, και ως τοιούτον πρέπει να εκτιμηθή από όλους 
εκείνους, οι οποίοι έχουν συναίσθησιν της πολιτικής ευθύνης των και κατανόησιν 
των προβλημάτων, τα οποία μας απασχολούν. Προσπάθεια μειώσεως της σημασίας 
του ιστορικού τούτου γεγονότος θα απετέλει πράξιν πολιτικής μικρολογίας. 
Παραγνώρισις της πραγματικότητος θα απετέλει πράξιν υπονομεύσεως των 
κεκτημένων, και θα ωδήγει εις καταστροφήν και ερείπια. Τουναντίον αντικειμενική 
και λελογισμένη εκτίμησις τούτων θα απετέλει την απαρχήν μιας νέας περιόδου, 
οδηγούσης σταθερώς εις την ευημερίαν και την πρόοδον.

Αποτελεί σήμερον αναμφισβήτητον γεγονός ότι η Κύπρος παραμένει πλέον 
αδέσμευτος από τον ζυγόν του αποικισμού, αιμάσσουσα ακόμη από τα δεσμά 
της δουλείας, αλλά ικανή να διανύση με τας δικάς της δυνάμεις τον ανηφορικόν 
δρόμον, ο οποίος οδηγεί προς τα εμπρός. Καθήκον και υποχρέωσις όλων μας 
την στιγμήν αυτήν είναι να περιθάλψωμεν τας πληγάς της, να επουλώσωμεν τα 
τραύματα, άτινα της προξένησεν η αποικιοκρατία, και, αφού αξιοποιήσωμεν τα 
κτηθέντα, να διεκδικήσωμεν, επί ειρηνικού πλέον πεδίου, δια του μόχθου και της 
εργασίας μας, την ολοκληρωσιν των αγαθών, τα οποία εγγυάται η Ελευθερία.

Σήμερον, περισσότερον από κάθε άλλην φοράν, απαιτείται σύνεσις και 
αυτοσυγκράτησις∙ αντικειμενική επισκόπησις  των πραγμάτων∙ υψηλόν δημόσιον 
πνεύμα και βαθεία αίσθησις πολιτικής ευθύνης. Σήμερον, περισσότερον από 
κάθε άλλην φοράν, απαιτείται ενότης προσπαθειών και επιδιώξεων, ομόνοια και 
συνεργασία. Σήμερον, περισσότερον από κάθε άλλην φοράν, απαιτείται μόχθος, 
προσπάθεια και επίμονος δια της εργασίας επιδίωξις των υψηλών σκοπών, οι 
οποίοι τοποθετούνται εις τα πλαίσια της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Κυπριακής 
Πολιτείας.

Από του ιερού τούτου βήματος καλώ σήμερον άπαντας εις τον νέον ειρηνικόν 
αγώνα τής ανοικοδομήσεως τής δι’ αιμάτων και θυσιών θεμελιωθείσης Κυπριακής 
Πολιτείας. Το στάδιον των αγώνων τούτων είναι ευρύ και δύναται να περιλάβη 
άπαντας. Ας μην υστερήση κανείς εις την ευγενή άμιλλαν της διασφαλίσεως της 
ευημερίας, της προόδου και της ειρήνης του λαού μας, και ας καταλάβη ο καθείς 
την θέσιν του εκεί, όπου τον καλεί το υψηλόν καθήκον της εξυψώσεως και της 
προόδου της Πατρίδος.

Το όπλον και την λόγχην του αγώνος ας αντικαταστήση η σκαπάνη 
του οικοδόμου, ο κανών και ο γνώμων του δημιουργού. Εις την ιεράν αυτήν 
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γην, η οποία είναι σπαρμένη με ένδοξα ερείπια ενός μεγάλου πολιτισμού, 
ας δημιουργήσωμεν ημείς, οι απόγονοι εκείνων, το νέον θαύμα, το οποίον 
θα ακτινοβολήση την αρχαίαν παράδοσιν και θα καταυγάση τους γλαυκούς 
ουρανούς μας με το φως και την λάμψιν της προγονικής αρετής. 

Το πηδάλιον του Κυπριακού σκάφους ευρίσκεται σήμερον εις τας χείρας 
μας. Εις ημάς εναπόκειται να οδηγήσωμεν τούτο σταθερώς προς τα πρόσω και 
να φθάσωμεν τους μακρινούς ορίζοντας των ελπίδων και των πόθων μας∙ ή να 
συντρίψωμεν τούτο επί των βράχων της διχονοίας και της αρνήσεως. 

Αι δυσχέρειαι είναι πολλαί, αλλά η ζωή είναι ένας αδιάκοπος αγών∙ και η νίκη 
επιβραβεύει εκείνον, ο οποίος γνωρίζει να υπομένη και να επιμένη, χωρίς ουδ’ επί 
στιγμήν να καταβάλλεται από τα εμπόδια. Γίνετε σήμερον οι σημαιοφόροι του 
αγώνος αυτού. Εργασθήτε έκαστος εις τον τομέα του, όχι μόνον δια το ατομικόν 
αλλά και δια το γενικόν καλόν. Σπείρατε την Κυπριακήν Γην με τον ευγενή 
σπόρον της αγάπης, της πίστεως, του μόχθου, του αλτρουϊσμού και της ελπίδος. 
Η συγκομιδή θα είναι πλουσία και η ικανοποίησις μεγάλη. 

Η νήσος μας έχει όλας τας δυνατότητας να αποβή πραγματικός παράδεισος. 
Το έδαφός μας είναι πλούσιον. Ο λαός μας εργατικός και ευφυής. Και η θέσις μας 
μεταξύ Ανατολής και Δύσεως προνομιούχος. Εάν δώσωμεν εις όλους τα μέσα και 
την ευκαιρίαν να αναπτύξουν τας δυνατότητάς των, εάν βοηθήσωμεν τον αγρότην, 
προστατεύσωμεν τον εργάτην, ενισχύσωμεν τον έμπορον, διασφαλίσωμεν την 
υγίειαν και την παιδείαν του λαού μας, ενθαρρύνωμεν τους επιστήμονάς και τους 
πνευματικούς μας ανθρώπους, θα επιτύχωμεν την υψηλήν εκείνην στάθμην του 
βίου, από το ύψος της οποίας είναι εφικτά και τα πλέον τολμηρά, και τα πλέον 
απομεμακρυσμένα ιδεώδη. 

Προσωπικώς, ουδεμίαν θα παραλείψω προσπάθειαν και ουδένα θα αποφύγω 
μόχθον∙ θα αναλώσω δε εμαυτόν εν τη υπηρεσία του Κυπριακού λαού. Γνωρίζω 
ότι το έργον δεν είναι ευχερές∙ τρέφω,  όμως,   απόλυτον αισιοδοξίαν και πίστιν εις 
το μέλλον.

Ας πληρώσωμεν όλοι την ψυχήν μας από πίστιν εις το μέλλον. Ας ανοίξωμεν 
τας καρδίας μας εις τας μεγάλας προσδοκίας, που εγκαινιάζει η σημερινή 
περίλαμπρος ημέρα, και ας εργασθώμε όλοι με αγάπην, δια να συμπληρώσωμεν 
το οικοδόμημα, το οποίον θεμελιούται σήμερον, δια το μεγαλείον και την δόξαν 
της Πατρίδος. 

Ζήτω η Κυπριακή Δημοκρατία!
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«Έρχεσθε Μακαριώτατε από μίαν αρχαιοτάτην χώραν, 
αντιπροσωπεύουσαν έναν αρχαιότατον λαόν. Από μίαν χώραν όμως 

η οποία είναι ταυτοχρόνως και πολύ νέα. Η Αμερική χαιρετίζει τον μακρόν 
και δύσκολον αγώνα τής Κύπρου δι’ ανεξαρτησίαν, όστις διεξήχθη υπό 
δυσκόλους περιστάσεις και με μεγάλας προσωπικάς θυσίας. Θαυμάζω 

Μακαριώτατε, τον συνεπή συστηματικό αγώνα Σας και την προοπτικήν, 
την οποίαν επεδείξατε δια το μέλλον τής χώρας Σας.

Η Κύπρος κατέχει εξαιρετικήν στρατηγικήν θέσιν εις τον κόσμον. 
Κατεβάλατε Μακαριώτατε, σοβαράς προσπαθείας, ώστε η χώρα Σας να 
διατηρή την θέσιν ταύτην και την υγιά υπόστασίν της δια ανεξαρτησίαν. 

Οι αγώνες Σας είναι πολύ γνωστοί». Και ο Κέννεντυ κατέληξε.

«Σας αναγνωρίζουμε και Σας θαυμάζομεν Μακαριώτατε, ως θαρραλέον 
μαχητήν τής ελευθερίας. Καλωσορίσατε εις τας Ηνωμένας Πολιτείας». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.  ΚΕΝΝΕΝΤΥ,  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.



ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΟΝΥ ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΤΟΥ SOUTHERN 

INDEPENDENT TELEVISION ΤΟΥ ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ1*

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964             

a
«Πολύ συχνά η σκέψη μου γυρίζει στα περασμένα και με φέρνει πίσω 

μέχρι τα χρόνια που ήμουνα μικρό παιδί. Πολλές φορές ξαναζώ με τη θύμηση 
τα παιδικά μου χρόνια, βρίσκομαι στο πατρικό μου σπίτι, περιτρέχω τους 
δρόμους του χωριού μου, ανεβαίνω σε λόφους ή περιπλανώμαι στα χωράφια 
και στα δάση, που παιδί έβοσκα τα κατσίκια μόνος  ή μαζί με τον πατέρα μου.  
Θυμούμαι τόσο ζωηρά τη στάνη μας στην πλαγιά ενός όμορφου βουνού.  Ήταν 
μια μεγάλη καλύβα.  Η στέγη από κλαδιά απλωμένα σε δοκάρια και από πάνω 
τους μπόλικο χώμα.  Θάμνοι από θυμάρι και κλαδιά κατάλληλα στοιβαγμένα 
ή πλεγμένα αποτελούσαν τους τοίχους. Συνέχεια της καλύβας ήταν ένας 
περιφραγμένος χώρος, το μανδρί.  Εκεί μανδρίζαμε τις κατσίκες, ύστερα από 
τη βοσκή.  Εκατό τόσα ζώα.  Στη στάνη ζούσαμε τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου.  Και ήταν κάτω από τη στέγη αυτής της στάνης που η μητέρα μου 
ένοιωσε στα σπλάχνα της τους πρώτους πόνους που προειδοποιούσαν τον 
ερχομό μου στη ζωή.  Ξεκίνησε με πόνους από τη στάνη για να φθάσει στο 
χωριό.  Μια αγράμματη γυναίκα του χωριού έκανε τον πρακτικό μαιευτήρα.  
Σε λίγη ώρα στο μικρό χωριό Πάνω Παναγιά έβλεπα για πρώτη φορά το φως 
της ζωής.  13 Αυγούστου 1913.  Ήμουν ο πρωτότοκος της οικογένειας.

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. Ζ΄ (1964), Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία, 1997, σσ.120-123.
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Δύσκολη είναι η ζωή στο Κυπριακό χωριό.  Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ 
σκληρά για να κερδίσουν το ψωμί τους.  Η παιδική μου ζωή δεν ήταν καθόλου 
άνετη.  Δεν με στενοχωρούσε όμως αυτό.  Κάθε πρωί ξεκινούσα από τη στάνη, 
που ήταν κάπου τέσσερα μίλια μακριά, για να πάω στο σχολείο του χωριού και 
να γυρίσω  πίσω το βράδυ.  Πήγαινα και ερχόμουν σχεδόν τρεχάλα.  Δεν με 
κούραζε καθόλου η απόσταση.  Τις Κυριακές διέτρεχα την ίδια απόσταση για 
να πάω στην εκκλησία.  Μου άρεσε να βοηθάω στο καθάρισμα της εκκλησίας 
και να βοηθάω επίσης τον παπά,  που ήταν θείος  μου, στην προετοιμασία του 
για τη Θεία Λειτουργία.  Στις σχολικές διακοπές βοηθούσα τον πατέρα μου 
στη στάνη, αν και δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η δουλειά και πολλές φορές 
εξέφραζα τη δυσφορία μου.

Στα 11 μου χρόνια έμεινα ορφανός.  Πέθανε η μητέρα μου.  Με τον 
θάνατο της μητέρας, που εκτός από μένα άφηνε ακόμη δύο παιδιά, η ζωή 
έγινε σκληρότερη. Ένα χρόνο  αργότερα τελείωσα το δημοτικό σχολείο.  Ο 
πατέρας ήθελε να μείνω κοντά του να τον βοηθήσω και να ακολουθήσω το 
δικό του επάγγελμα, του βοσκού.  Εγώ όμως είχα άλλα σχέδια.  Ήθελα να 
εισέλθω σε μοναστήρι.  Η ζωή του μοναστηριού με τραβούσε πολύ.  Δεν ξέρω 
γιατί ήθελα τόσο πολύ να ακολουθήσω τη μοναστική ζωή.  Για μένα θα ήταν 
η πραγματοποίηση ενός μεγάλου πόθου, ενός ονείρου, ενός ιδεώδους, αν 
γινόμουν δεκτός σε μοναστήρι.  Δίπλα στο χωριό μου ήταν το μοναστήρι της 
Χρυσορροϊάτισσας, όπου συνήθιζα να πηγαίνω πολύ συχνά.  Νομίζω πως οι 
επισκέψεις αυτές μου δημιούργησαν την ιδέα να εισέλθω σε μοναστήρι.  Από 
τον πατέρα μου και άλλους χωριανούς μου άκουσα πολλές φορές να μιλούν 
για ένα μεγάλο και ξακουστό μοναστήρι που απείχε από το χωριό κάπου 
15 μίλια.  Ήταν μέσα στο δάσος στην κορυφή ενός βουνού.  Από το χωριό 
ήταν ορατό ένα κομμάτι από το άσπρο καμπαναριό του.  Σ’ αυτό λοιπόν 
το μοναστήρι ήθελα να γίνω καλόγηρος.  Εξέφρασα στον πατέρα μου την 
επιθυμία μου αυτή.  Εκείνος δέχθηκε, με κάποιους όμως δισταγμούς, γιατί δεν 
θα είχε άλλον να τον βοηθήσει στις δουλειές του.

Το 1926, σε ηλικία 13 ετών εισήλθα στο μοναστήρι του Κύκκου.  Το 
μεγάλο όνειρο της παιδικής μου ηλικίας εύρισκε πραγματοποίηση.  Η 
είσοδός μου στο μοναστήρι ήταν ένας μεγάλος σταθμός για την εξέλιξη της 
όλης ζωής μου.  Δώδεκα χρόνια έζησα στο μοναστήρι σαν δόκιμος προτού 
χειροτονηθώ  διάκονος.  Αγαπούσα πολύ τη ζωή σ’ αυτό το μοναστήρι.  Στο 
διάστημα αυτό τελείωσα τη Σχολή που λειτουργούσε εκεί και αργότερα 
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το Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας.  Με άνεση χρόνου, εκτός από 
θρησκευτικά διάβαζα και πολλά άλλα βιβλία.  Ήθελα κι εγώ να μπορώ να 
γράφω.  Να συλλαμβάνω ιδέες και να τις διατυπώνω με τον καλύτερο τρόπο.  
Ιδιαίτερα όμως, με ενδιέφεραν τα ιστορικά βιβλία και προ παντός βιογραφίες 
ανδρών, που με το έργο τους, την προσφορά τους στην χώρα τους ή γενικώς 
στην κοινωνία έβαλαν την προσωπική τους σφραγίδα στην ιστορία.  Στο 
ωραίο φυσικό περιβάλλον και τη γαλήνη του μοναστηριού προσπαθούσα 
να διαμορφώσω τον χαρακτήρα μου και τη θεωρία μου για τη ζωή.  
Προσπαθούσα να ασκήσω τον εαυτό μου σε κάτι που νόμιζα ότι ήταν αρετή 
ή προσόν.  Η αυτοσυγκράτηση,  ο αυτοέλεγχος, η ψύχραιμη αντιμετώπιση 
ενός ατυχήματος ή δυσάρεστου καταστάσεως και γενικώς η ψυχική ηρεμία 
ήσαν μεταξύ εκείνων που νόμιζα ότι έπρεπε να ασκήσω τον εαυτό μου.  
Η παραμονή μου επί χρόνια στο μοναστήρι νομίζω ότι είχε επίδραση για τη 
μετέπειτα ζωή μου και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου.

Μια μεγάλη επιθυμία μου ήταν να ακολουθήσω θεολογικές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο των Αθηνών.  Ένοιωσα πραγματική ευτυχία όταν ο ηγούμενος 
της Μονής απεφάσισε να με στείλει για ανώτερες σπουδές.  Στα 1938 
χειροτονήθηκα διάκονος και πήρα το όνομα Μακάριος, το βαφτιστικό 
μου όνομα ήταν Μιχαήλ.  Τον ίδιο χρόνο πήγα στην Αθήνα με υποτροφία.  
Εύρισκα πολύ ενδιαφέρουσα τη σπουδή μου και ευχάριστη την παραμονή 
μου στην Αθήνα, μέχρις ότου κηρύχτηκε ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος.  Η 
Γερμανοϊταλική κατοχή της Ελλάδας με βρήκε στην Αθήνα.  Ένα πλοίο με το 
οποίο προσπάθησα να φύγω την παραμονή της εισόδου των Γερμανών στην 
Αθήνα το βούλιαξαν τα Γερμανικά αεροπλάνα λίγα λεπτά προτού προλάβω να 
επιβιβασθώ.  Πέρασα πολύ δύσκολες μέρες στα τέσσερα χρόνια της κατοχής.  
Αρκετές μέρες έμεινα νηστικός.  Ο υποσιτισμός με είχε τρομερά αδυνατίσει.  
Η πείρα μου όμως από τη δύσκολη αυτή περίοδο με ωφέλησε, γιατί με έκαμε 
να αντιμετωπίζω τη ζωή με περισσότερο θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Με το τέλος του πολέμου ήμουν απόφοιτος της Θεολογικής Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτητής της Νομικής Σχολής.  Συγχρόνως 
υπηρετούσα ως εφημέριος σε μια εκκλησία των Αθηνών, αφού προηγουμένως 
στις 13 Ιανουαρίου 1946 χειροτονήθηκα σε πρεσβύτερο.

Κάποια μέρα διάβασα μια είδηση ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Εκκλησιών θα έδιδε, κατόπιν διαγωνισμού, δέκα υποτροφίες για σπουδές 
στην Αμερική.   Ήθελα πολύ να πάω στην Αμερική.  Πέτυχα και μου  δόθηκε 
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μια υποτροφία για τρία χρόνια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Βοστώνης.  Έτσι, στα 1946 ήμουν φοιτητής στη Βοστώνη.  Εύρισκα τον 
τρόπο της ζωής στην Αμερική αρκετά διαφορετικό από την Ελλάδα και τους 
πρώτους μήνες δεν αισθανόμουν και τόσο ευχάριστα.  Πολύ γρήγορα όμως 
συνήθισα στη νέα ζωή και αγάπησα την Αμερική, τόσο που έκανα τη σκέψη 
να δημιουργήσω εκεί τη σταδιοδρομία μου μετά τις σπουδές μου.  Αν δεν 
έμενα στην Αμερική θα γύριζα στην Αθήνα.  Η φιλοδοξία μου ήταν να γίνω 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο.  Δεν σκεπτόμουν να επιστρέψω στην Κύπρο, 
την οποίαν περιορισμένος στο μοναστήρι, δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω.

Κάποια μέρα όμως πήρα ένα τηλεγράφημα που μου έλεγε ότι είχα εκλεγεί 
επίσκοπος της επαρχίας Κιτίου.  Δεν το περίμενα αυτό.  Και είναι αλήθεια πως 
λυπήθηκα, γιατί ήμουν υποχρεωμένος να επιστρέψω στην Κύπρο προτού 
τελειώσω τις σπουδές μου.

Στις 13 Ιουνίου γινόμουν Μητροπολίτης Κιτίου.  Νομίζω πως ήταν η 
πρώτη φορά στα χρονικά της Κυπριακής Εκκλησίας που ο λαός εξέλεξε 
επίσκοπό του έναν φοιτητή.  Δύο χρόνια αργότερα ο Ελληνικός λαός της 
Κύπρου με εξέλεξε Αρχιεπίσκοπό του.  Ήμουν τότε 37 ετών.  Και ήμουν όχι 
μόνο ο Θρησκευτικός αλλά και ο Εθνικός ηγέτης των Κυπρίων Ελλήνων.  
Είναι, ίσως, παράξενο σε πολλούς το γεγονός ότι ένας Αρχιεπίσκοπος είναι 
συγχρόνως και εθνικός ηγέτης.  Η εξήγηση είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος της 
Κύπρου δεν εκλέγεται ή διορίζεται από κάποια εκκλησιαστική ή πολιτική 
αρχή.  Εκλέγεται δια καθολικής ψηφοφορίας υπό του λαού.  Και εκλέγεται 
υπό δύο ιδιότητας. Ως θρησκευτικός και εθνικός ηγέτης. Στον Ελληνικό 
κόσμο η θρησκεία είχε πάντοτε εθνικό χρώμα.  Και σε εποχές ξένης κατοχής 
οι επίσκοποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στους απελευθερωτικούς αγώνας.

Από τον καιρό της εκλογής μου ως Αρχιεπισκόπου πολύ περιπετειώδης 
έγινε η ζωή μου.  Δοκίμασα  στενοχώριες και αγωνίες για το μέλλον του λαού 
μου.  Υπέφερα εξορίες και ταπεινώσεις.  Με ενίσχυε όμως πάντα η αγάπη 
και εμπιστοσύνη του λαού, εις την υπηρεσία του οποίου έδωσα τον εαυτόν 
μου.  Δεν γνωρίζω αν όλες οι πράξεις μου ήσαν καλές.  Γνωρίζω, όμως, ότι 
ενεργούσα πάντοτε με τα αγνότερα ελατήρια έχοντας στη σκέψη μου την 
ευτυχία και την πρόοδο του λαού μας.

Όταν η Κύπρος ανεκηρύχθη ανεξάρτητος,  ο λαός ήθελε να συνεχίσω 
την προσφορά  των υπηρεσιών μου, αποδεχόμενος το αξίωμα του Προέδρου 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Νόμισα καθήκον μου στην πρώτη περίοδο της 
νέας ζωής μου να μη αρνηθώ την προσφορά των υπηρεσιών μου.  Έλπιζα 
σύντομα να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για την Κύπρο, ώστε να 
απαλλαγώ των Προεδρικών μου καθηκόντων και να περιορισθώ στα καθαρώς 
θρησκευτικά μου  καθήκοντα.

Πολλοί θα νομίζουν ότι έχω πολιτικές φιλοδοξίες.  Και ότι αισθάνομαι 
ευτυχής με τις εξουσίες και τα αξιώματα που έχω. Σφάλλονται.  Πριν δύο 
χρόνια, μερικές μέρες μετά την επιστροφή μου από επίσημη επίσκεψη στην 
Αμερική, όπου ο Πρόεδρος Κέννεντυ με τίμησε με θερμή φιλοξενία στον 
Λευκό Οίκο, ηθέλησα να πάω στο μέρος που ήταν η στάνη του πατέρα.  
Βρήκα τα ερείπιά της.  Κάθησα στη γη για αρκετή ώρα κάτω από τον ίσκιο 
ενός μεγάλου πεύκου.  Ένοιωθα ευτυχέστερος κάτω από τη σκιά αυτού του 
δένδρου, παρά κάτω από τη στέγη του Λευκού Οίκου».

Η ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

ΤΟΥ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο Γ΄ 



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ

ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑι 1*  
 

8  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  1973  

a

Αισθάνομαι αιχμάλωτος της αγάπης και της εμπιστοσύνης του 
Ελληνικού Κυπριακού λαού. Και δεν μου ήτο δυνατόν να προβάλω 
άρνησιν εις την λαϊκήν αξίωσιν, όπως συνεχίσω την προσφοράν 

υπηρεσιών μου από της θέσεως του Προέδρου. Με συγκίνησιν βαθείαν 
αποδέχομαι την ανανέωσιν της εντολής του λαού. Αποδέχομαι την 
λαϊκήν εντολήν και δίδω την διαβεβαίωσιν ενώπιον της παλλαϊκής ταύτης 
συγκεντρώσεως, ότι θα καταβάλω πάσαν φροντίδα και προσπάθειαν διά 
να δικαιώσω τας ελπίδας του λαού και να φανώ άξιος της αγάπης και της 
εμπιστοσύνης του. Γνώμων εις τας πράξεις μου και πυξίς εις την πορείαν μου 
θα είναι πάντοτε το συμφέρον του λαού, η ηθική, η πνευματική, η οικονομική 
και η από πολλών άλλων πλευρών πρόοδος και άνοδός του. Και όλως 
ιδιαιτέρως, η εθνική δικαίωσίς του.

Με την διαβεβαίωσιν αυτήν χαιρετίζω την σημερινήν παγκύπριον 
συγκέντρωσιν. Αι εκδηλώσεις σας είναι φωνή και παλμός της μεγάλης 
λαϊκής ψυχής. Εν τω προσώπω των από Καρπασίας μέχρι Πάφου και από 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΓ΄(1971-
1973),Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2003, σσ.393-399.

o
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πάσης Κυπριακής γωνίας συγκεντρωθέντων εις τον χώρον τούτον χαιρετίζω 
ολόκληρον τον Ελληνικόν Κυπριακόν Λαόν. Χαιρετίζω τον αγωνιστήν και 
ήρωα λαόν, διά τον οποίον, ως ηγέτης του, αισθάνομαι εθνικήν υπερηφάνειαν. 
Είναι λαός άξιος της λαμπράς ιστορίας και παραδόσεώς του, ενσαρκωτής και 
εκφραστής υψηλών αρχών και αρετών.

Αλλά προς τι η σημερινή συγκέντρωσις, η οποία έλαβεν μορφήν και 
διαστάσεις παγκυπρίου συναγερμού; Διότι ευκρινή σήματα εθνικού κινδύνου 
ήρχισεν εκπέμπουσα η εσωτερική κατάστασις εν Κύπρω. Ήκουσεν ο λαός 
τα σήματα και ησθάνθη την ύπαρξιν φοβερών κινδύνων. Ήκουσεν απειλάς 
στρεφομένας εναντίον του και είδε πράξεις βίας και τρομοκρατίας, των 
οποίων η συνέχισις θα έχη κατάληξιν την εθνικήν καταστροφήν. Ωρισμένοι 
κύκλοι απεργάζονται και προωθούν σχέδια αποσκοπούντα εις κατάλυσιν 
του κράτους και πάσης εννόμου τάξεως, εις παραγνώρισιν της θελήσεως του 
λαού και υποταγήν του εις τον νόμον της βίας. Αποτέλεσμα βέβαιον εκ της 
εφαρμογής των σχεδίων τούτων θα είναι εμφύλιος σπαραγμός και όλεθρος. 
Τα τείχη της εθνικής μας αντιστάσεως θα πέσουν και οι εχθροί της Κύπρου θα 
περάσουν. Αλλ’ εις τα τοιαύτα σχέδια αντιτάσσεται ο λαός. Και την απόφασίν 
του να αντιταχθή και την θέλησίν του να αγωνισθή και να διασφαλίση την 
εθνικήν του επιβίωσιν διαλαλεί και διακηρύττει εις τον σημερινόν μεγαλειώδη 
συναγερμόν του.

Πόλεις και χωρία, βουνά και πεδιάδες της Κύπρου μετεκινήθησαν 
σήμερον και συνηνώθησαν και συνεπυκνώθησαν εις τον χώρον τούτον. 
Αυτήν την εικόνα δίδει η εξ όλης της νήσου προσέλευσις μυριάδων λαού, ο 
οποίος συνεκεντρώθη διά να υψώση  την φωνήν του και να αντιτάξη το ΟΧΙ 
εις τους υποκινητάς της ανωμαλίας. ΟΧΙ εις την βίαν και την τρομοκρατίαν. 
ΟΧΙ εις τον εμφύλιον σπαραγμόν. Οι τόσον αφρόνως υπό κάλυμμα εθνικού 
μανδύου απεργαζόμενοι καταστάσεις πολιτικής εκτροπής και ανωμαλίας, 
σχέδια δημιουργίας κράτους τρόμου και φοβίας, συνθήκας αδελφοκτονίας 
και ερειπίων θα προσκρούσουν εις το τείχος, το οποίον ύψωσεν ο λαός, θα 
προσκρούσουν εις την παλλαϊκήν αντίδρασιν, θα προσκρούσουν εις το 
ΟΧΙ του λαού. Ουδέποτε ο λαός θα πτοηθή, ουδέποτε θα ανεχθή την βίαν, 
ουδέποτε θα υποκύψη εις την τρομοκρατίαν. Αλλά και δεν θα επιτρέψη τον 
χειρισμόν της εθνικής του υποθέσεως από εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν την 
εξουσιοδότησίν του και δεν απολαύουν της εμπιστοσύνης του. Το εθνικόν 
ζήτημα της Κύπρου είναι υπόθεσις ολοκλήρου του Κυπριακού Ελληνισμού, 
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είναι υπόθεσις Πανελλήνιος και πανεθνική. Και τον χειρισμόν δεν δύνανται 
να αναλαμβάνουν ανευθύνως και πειραματικώς οιαδήποτε πρόσωπα ή 
καθοδηγούμεναι υπό τούτων ένοπλοι ομάδες.

Από κοινού και εν ομοφωνία μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατόπιν 
υπευθύνου σταθμίσεως όλων των συναφών προς την εθνικήν υπόθεσίν μας 
παραγόντων, εχαράξαμεν ενιαίαν γραμμήν επί του Κυπριακού ζητήματος. 
Υπάρχουν οι διαφωνούντες ως προς την ορθότητα της γραμμής. Δικαίωμά των 
είναι η διαφωνία. Και δικαίωμά των είναι να εκφράζουν και να υποστηρίζουν 
δι’ οιωνδήποτε επιχειρημάτων απόψεις και να προσπαθούν να πείσουν ή να 
παραπείσουν τον λαόν περί της ορθότητός των. Ουδενός, όμως, είναι δικαίωμα 
η διά της βίας επιβολή απόψεων. Είναι απαράδεκτος και καταδικαστέα η 
μέθοδος της βίας διά να επιβληθούν οι ολίγοι επί των πολλών. Αλλά και πέραν 
τούτου, όταν Έλληνες στρέφουν όπλα κατά Ελλήνων, αναπόφευκτος θα είναι η 
εκ της αδελφοκτόνου διχονοίας εθνική συμφορά. Και θα επιχαίρουν οι εχθροί 
της Κύπρου διά το κατάντημά μας. Προειδοποίησιν περί επαπειλουμένης 
συμφοράς έστειλε και η Ελλάς, της οποίας αγωνιώδης ηκούσθη η μητρική 
φωνή, καλούσα εις ομόνοιαν, καλούσα εις ανάνηψιν και εις περίσκεψιν, 
τουλάχιστον διά την κρίσιν της ιστορίας. Ποίον σκοπόν προάγουν, ποία σχέδια 
προωθούν αι από μηνών δραστηριοποιούμεναι ένοπλοι ομάδες, οι βομβισταί 
και οι υποκινούντες εις εκτροπήν και ανωμαλίαν; Προωθούν την Ένωσιν, 
είναι η απάντησις των δραστών τοιούτων πράξεων. Ενταφιάζουν οριστικώς 
την Ένωσιν, είναι η ορθή απάντησις. Νεκροθάπται της Ενώσεως είναι οι 
αναλαβόντες ή ενθαρρύνοντες τοιαύτην δραστηριότητα. Αντί της Ενώσεως 
προωθούν την διχοτόμησιν της Κύπρου, προωθούν την τουρκοποίησίν της. 
Και εγκληματούν κατά της Κύπρου, εγκληματούν κατά του Έθνους. Εάν δεν 
ανανήψουν, φοβερά θα είναι δι’ αυτούς η κρίσις της ιστορίας.

Ως ενωτικοί παρουσιάζονται και αυτοδιαφημίζονται οι διαφωνούντες 
προς την χαραχθείσαν από κοινού μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως 
πολιτικήν γραμμήν πορείας. Και ως ανθενωτικούς κατηγορούν την τεραστίαν 
πλειοψηφίαν του Κυπριακού Ελληνισμού. Αποκρούομεν την κατηγορίαν. 
Ενωτικοί είναι όλοι οι Έλληνες Κύπριοι, ως και άλλοτε διεκήρυξα. Προς 
την Ελλάδα θα έχομεν πάντοτε εστραμμένην την ψυχήν και την καρδίαν. 
Ελληνικά ιδανικά θα διαπνέουν πάντοτε την σκέψιν και την συνείδησίν μας. 
Την Ελλάδα θα έχομεν πάντοτε τροφόν της υπάρξεως και των βιωμάτων μας. 
Και αν μη εξαρτώμενοι από ημάς παράγοντες και καταστάσεις δεν καθιστούν 
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δυνατήν την Ένωσιν, τούτο δεν σημαίνει ότι θα παύσωμεν να είμεθα Έλληνες. 
Διά μέσου των αιώνων παρεμείναμεν Έλληνες και Έλληνες θα παραμείνωμεν.

Αλλ’ αφού είμεθα ενωτικοί, διατί διεξάγομεν συνομιλίας μετά των 
Τουρκοκυπρίων και ομιλούμεν περί ανεξαρτήτου, ενιαίου και κυριάρχου 
κράτους; Διατί τούτο επιβάλλει η ωμή πραγματικότης, ενώπιον της οποίας 
δεν δύνανται να εθελοτυφλούν ούτε Έλληνες ούτε η Κυπριακή Κυβέρνησις, 
ως υπεύθυνοι χειρισταί του Κυπριακού. Καταφέρονται οι αντιφρονούντες 
εναντίον της διαδικασίας των συνομιλιών. Δεν προτείνουν όμως υπαλλακτικήν 
γραμμήν. Και ορθή υπαλλακτική γραμμή δεν είναι ασφαλώς η εκτροπή εις βίαν 
και ανωμαλίαν, η διάλυσις του κράτους και η δημιουργία χάους. Αυτή είναι 
σήμερον, δυστυχώς, η γραμμή πορείας των προς ημάς αντιφρονούντων και 
παρανομούντων. Και αυτοαποκαλούνται ούτοι πατριώται. 

Ο πατριωτισμός, όμως, δεν έχει διαζύγιον από πάσαν δόσιν λογικής. Οι 
διαφωνούντες ως προς τον χειρισμόν έπρεπε να ζητήσουν από τον λαόν να 
αναθέση εις αυτούς τας ευθύνας. Και αι προεδρικαί εκλογαί παρείχον αυτήν 
την ευκαιρίαν. Η μη συμμετοχή των εις τας εκλογάς μαρτυρεί αδυναμίαν. 
Γνωρίζουν ότι δεν έχουν την εμπιστοσύνην του λαού. Αλλ’ ανεξαρτήτως 
τούτου, ημείς θα ηθέλαμεν τους αντιφρονούντας εις διάλογον. Διά να 
πεισθώμεν ή να πείσωμεν. Ο διάλογος, ο λόγος και ο αντίλογος, η συζήτησις 
και η προσπάθεια πειθούς είναι η μόνη ενδεδειγμένη και εποικοδομητική 
οδός. Η χρήσις όπλων κατ’ αλλήλων είναι οδός εθνικής αυτοκαταστροφής. 
Μετά χαράς βλέπουν την πορείαν μας επί της οδού αυτής οι επιβουλευόμενοι 
την Κύπρον. Ευρισκόμεθα εις συνομιλίας μετά των Τουρκοκυπρίων. Και 
αποδυναμούται η θέσις μας ως συνομιλητών λόγω ασυνέτων πράξεων και 
εκδηλώσεων Ελλήνων Κυπρίων. Αντιλαμβάνομαι τακτικήν κωλυσιεργίας 
από Τουρκικής πλευράς κατά τας συνομιλίας. Και ο λόγος της κωλυσιεργίας 
είναι η αναμονή σοβαρών επεισοδίων και χαώδους καταστάσεως μεταξύ των 
Ελλήνων της νήσου. Θα δημιουργηθούν τότε συνθήκαι ευνοούσαι  τα σχέδια 
των Τούρκων. Σύμμαχός των η διχόνοιά μας. Διά τοιαύτης απροσδοκήτου 
συμμαχίας η Κύπρος θα αλωθεί έσωθεν. Αυτό θα είναι το θλιβερόν κατάντημα, 
το οποίον απεργάζονται οι κύκλοι της ανωμαλίας, υπονομεύοντες έσωθεν 
τα τείχη της εθνικής μας αντιστάσεως. Είμαι, όμως, βέβαιος ότι ο λαός δεν 
θα επιτρέψη την συνέχισιν της υπονομεύσεως. Θα υψωθή ως βράχος διά να 
ανακόψη την καταστροφικήν οδόν, την οποίαν διανοίγουν οι υποκινηταί και 
δράσται της ανωμαλίας.
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Η σημερινή παγκύπριος συγκέντρωσις είναι φωνή και ψήφος κατά της 
ανωμαλίας. Το σημερινόν συλλαλητήριον είναι πολύφωνος κραυγή κατά 
της τρομοκρατίας. Ο σημερινός παλλαϊκός συναγερμός είναι έκφρασις και 
διαδήλωσις λαϊκής αντιδράσεως κατά της αδελφοκτόνου διχονοίας, προς 
την οποίαν οδηγούν παράνομοι ένοπλοι ομάδες. Η σημερινή ημέρα είναι 
ημέρα του λαού. Σήμερον ομιλεί ο λαός και υπαγορεύει εις την ιστορίαν το 
κεφάλαιον της λαϊκής κυριαρχίας. Και την βροντώδη φωνήν του λαού πρέπει 
να ακούσουν οι υποκινηταί της ανωμαλίας, έστω και αν ούτοι ευρίσκωνται, 
ομιλούντες ή ακούοντες, εις άλλο μήκος κύματος. Ομιλεί ο λαός σήμερον και 
εκδίδει ετυμηγορίαν. Καταδικάζει την βίαν και την τρομοκρατίαν. Καταδικάζει 
τους παρανόμους οπλοφόρους, τους βομβιστάς, τους προσωπιδοφόρους, τους 
ασυνειδήτως απεργαζομένους όλεθρον αδελφοκτονίας. Αλλά και θετικώς 
εκφράζει ο λαός την θέλησίν του. Ο λαός επιθυμεί ομόνοιαν, σύμπνοιαν, 
συντονισμόν δυνάμεων, ομαλάς πολιτικάς εξελίξεις. Επιθυμεί ο λαός, ιδιαιτέρως 
υπό τας σημερινάς συνθήκας, αρραγές εσωτερικόν μέτωπον. Και ενότης 
εσωτερικού μετώπου δεν σημαίνει ανυπαρξίαν αντιπολιτεύσεως. Επιθυμητή 
η αντιπολίτευσις. Αντιπολίτευσις, όμως, ακολουθούσα δημοκρατικάς αρχάς 
και ουχί καταλυτικήν πολιτικήν. Το στάδιον του εθνικού αγώνος είναι πολύ 
ευρύ. Και εις τον στίβον του υπάρχει χώρος δι’ όλους τους επιθυμούντας να 
αγωνισθούν.  Και ο λαός θέλει εις τον στίβον πολλούς αγωνιστάς. Ουχί εις 
αγώνα διά να νικήσουν οι μεν τους δε, αλλ’ εις συναγωνισμόν και άμιλλαν 
εθνικής προσφοράς. Εις τοιούτον ευγενή συναγωνισμόν καλεί ο λαός και 
όλους εκείνους, οι οποίοι ανέλαβον δραστηριότητας καταλυτικάς του κράτους 
και, αντί εθνικής προσφοράς, δημιουργούν ανωμαλίαν ενέχουσαν κινδύνους 
εθνικής συμφοράς. Αυτή είναι η ετυμηγορία του λαού ως θέσις και ως 
αντίθεσις, ως θέλησις και ως άρνησις.

Αλλά και άλλην απόφασιν εκδίδει σήμερον ο λαός διά της επιβλητικής 
ενταύθα παρουσίας του. Λαϊκοί χείμαρροι συνέρρευσαν από όλα τα σημεία 
του Κυπριακού ορίζοντος και κατέκλυσαν ως λαοθάλασσα και πλημμυρίς 
την Κυπριακήν πρωτεύουσαν και δίδουν εν βοή ψήφον εμπιστοσύνης και 
εντέλλονται εις εμέ την συνέχισιν υπηρεσίας από της προεδρικής θέσεως 
και επάλξεως. Μερικοί θέλουν την φυγήν μου. Ίσως και την ανυπαρξίαν 
μου. Θα ήμην ευτυχής, εάν ήτο επιτρεπτή η εκ του προεδρικού αξιώματος 
παραίτησις και φυγή μου. Αλλά, πώς να φύγω και πώς είναι δυνατόν να 
αποφύγω ευθύνας, τας οποίας ο λαός μού αναθέτει εις στιγμάς κρισίμους 
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δι’ αυτόν; Όχι, δεν μου επιτρέπονται η φυγή και η αποφυγή ευθυνών. 
Αποδέχομαι την απόφασιν και εντολήν, την οποίαν και διά βοής ο λαός 
εκφράζει εις το σημερινόν συλλαλητήριον. Με την επίκλησιν της βοηθείας 
του Θεού και με την συμπαράστασιν του λαού συνεχίζω από της προεδρικής 
επάλξεως την προσπάθειαν και τον αγώνα διά την αντιμετώπισιν και λύσιν 
των πολλών προβλημάτων και του μεγάλου προβλήματος.

Πολλά και ποικίλα είναι τα προβλήματα, αφορώντα εις τάξεις  ή εις το 
σύνολον του λαού, τα οποία αναμένουν λύσιν. Δεν είναι του παρόντος να 
εκθέσω πρόγραμμα αντιμετωπίσεως και χειρισμού των εκκρεμούντων ή 
δημιουργουμένων προβλημάτων. Δεν θα δώσω υποσχέσεις, των οποίων 
η πραγματοποίησις, δι’ οικονομικούς ή άλλους λόγους, είναι αμφίβολος 
ή αδύνατος. Γνωρίζω τα ειδικά προβλήματα όλων σχεδόν των τάξεων, 
υπαλληλικών και αυτοεργοδοτουμένων, εργατών και εργοδοτών, αστικών και 
αγροτικών, πέραν δε τούτων και τα γενικώτερα προβλήματα του συνόλου. 
Η μόνη υπόσχεσις, την οποίαν δίδω, είναι ότι η Κυβέρνησις θα αντιμετωπίζη 
πάντοτε με πραγματικήν στοργήν και ενδιαφέρον τα οιαδήποτε απασχολούντα 
τον λαόν προβλήματα και θα καταβάλλη πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά 
την επίλυσίν των.  Η έχουσα την λαϊκήν εμπιστοσύνην Κυβέρνησις είναι η 
συνισταμένη της θελήσεως του λαού. Και είναι, επομένως, ουχί ο αυταρχικός 
κύριος, αλλ’ ο υπηρέτης του λαού, ο εργαζόμενος διά την από πάσης πλευράς 
πρόοδον και ευημερίαν του. Ανέπτυξα πολλάκις την πολιτικήν και τας 
επιδιώξεις  της Κυβερνήσεως εις τους διαφόρους τομείς, έχω δε την γνώμην ότι 
σημαντικά υπήρξαν τα μέχρι τούδε επιτεύγματα. Και ελπίζω ότι θα συνεχισθή 
η ανοδική πορεία προόδου.

Ως προς την εξωτερικήν πολιτικήν, επιθυμώ να επαναλάβω, ότι παραμένει 
αύτη αμετάβλητος. Η Κύπρος θα συνεχίση ακολουθούσα αδέσμευτον 
εξωτερικήν πολιτικήν. Αυτήν την πολιτικήν γραμμήν υπαγορεύουν λόγοι 
αρχής και λόγοι εθνικού συμφέροντος. Τηρουμένης της αρχής της ισότητος 
και της μη επεμβάσεως, επιθυμούμεν την φιλίαν και την συνεργασίαν με όλας 
τας χώρας του κόσμου.

Η παρουσία χιλιάδων λαού εις τον χώρον τούτον μαρτυρεί, μεταξύ 
άλλων, έγκρισιν της πολιτικής της Κυβερνήσεως. Εγκρίνει και επιδοκιμάζει ο 
λαός την εσωτερικήν κυβερνητικήν πολιτικήν. Δεν θα είπω ότι όλαι γενικώς 
αι πράξεις της Κυβερνήσεως ή εμού ιδιαιτέρως εκπηγάζουν εξ αλαθήτου 
πνεύματος. Λέγω, όμως, ότι απορρέουν πάντοτε εκ πνεύματος αγαθού και 
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καλής προαιρέσεως. Και ο λαός εκτιμά ουχί μόνον το αποτέλεσμα μιας 
πολιτικής, αλλά και την προαίρεσιν. Το σημερινόν συλλαλητήριον αποτελεί 
επίσης εκδήλωσιν επιδοκιμασίας ως προς τον χειρισμόν του εθνικού 
προβλήματός μας και την προσπάθειαν ειρηνικής επιλύσεώς του εις τράπεζαν 
συνομιλιών, εν στενή συνεργασία μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Είναι 
δύσκολος η πρόβλεψις και δεν γνωρίζω ποίον θα είναι το αποτέλεσμα των 
ενδοκυπριακών συνομιλιών. Συγχρόνως, όμως, θλίβομαι, διότι Έλληνες 
Κύπριοι, έστω και ολίγοι, διά των ακαταλογίστων πράξεων και ενεργειών 
των βοηθούν τους Τούρκους εις την προβολήν αδιαλλάκτων αξιώσεων. 
Βοήθεια προς τους Τούρκους και εσχάτη προδοσία είναι η κλοπή όπλων από 
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς και γειτνιάζοντας προς Τουρκικά φυλάκια 
αστυνομικούς σταθμούς, από τους οποίους προσωπιδοφόροι νυκτοβάται 
ήρπασαν τον αμυντικόν οπλισμόν διά να οπλίσουν αδελφοκτόνους χείρας. 
Και, ως είναι επόμενον, ενισχύεται και σκληρύνεται η θέσις των Τούρκων 
κατά τας συνομιλίας. Ανεξαρτήτως, εν πάση περιπτώσει, της πορείας και του 
αποτελέσματος των συνομιλιών, ο Κυπριακός Ελληνισμός πρέπει να γνωρίζη, 
ότι ουδεμία συμφωνία θα υπάρξη άνευ της εγκρίσεώς του. Ουδέν θα πράξωμεν 
προς την κατεύθυνσιν αυτήν ερήμην του λαού. Επιδιώκομεν ειρηνικήν λύσιν 
του εθνικού προβλήματός μας, ουχί όμως οιανδήποτε λύσιν. Και δεν είμεθα 
διατεθειμένοι να προβώμεν εις υποχωρήσεις έναντι των Τούρκων, αι οποίαι 
να θέτουν εν κινδύνω το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Εις τον αγώνά 
μας διά καλύτερον μέλλον, εις τον αγώνα διά την εθνικήν επιβίωσίν μας 
συναντώμεν και θα συναντήσωμεν πλείστας δυσκολίας και αντιξοότητας. 
Πολλά εμπόδια παρεμβάλλονται εις την εθνικήν πορείαν μας. Ηνωμένος, 
όμως, ο αγωνιστής λαός μας θα συνεχίση την επίπονον εθνικήν πορείαν του, 
παραμερίζων τα έξωθεν και έσωθεν παρεμβαλλόμενα εμπόδια.

Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ,

Κατά τους μακρούς αιώνας της ιστορίας σου υπέστης δοκιμασίας, 
υπεβλήθης εις μαρτύρια, αντιμετώπισες αποπείρας εθνικής αλλοιώσεως 
και φυσικής εξοντώσεώς σου. Αντεστάθης, όμως, και αντεπεξήλθες εις τας 
δοκιμασίας και τα μαρτύρια και συνετήρησες την εθνικήν σου υπόστασιν., 
Αλλ’ η υπόστασις και το μέλλον σου ευρίσκονται και σήμερον εν κινδύνω. Η 
σημερινή κινητοποίησις και ο πρωτοφανής συναγερμός σου είναι έκφρασις 
της θελήσεώς σου να σταθής εμπόδιον εις όλους εκείνους, οι οποίοι συνιστούν 
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κίνδυνον και υπονομεύουν το μέλλον σου. Και δεν  είναι ούτοι μόνον 
αλλόφυλοι. Είναι, δυστυχώς, και Έλληνες Κύπριοι. Εις αυτούς δίδεις σήμερον 
απάντησιν και κατ’ αυτών εκφέρεις καταδίκην. Η επιβλητική ενταύθα παρουσία 
σου μαρτυρεί απομόνωσιν εκείνων, οι οποίοι διανοίγουν ρήγματα εις το 
εσωτερικόν μας μέτωπον, και διαδηλοί την απόφασίν σου να σταθής εμπόδιον 
εις τα καταλυτικά σχέδιά των κατά του κράτους, το οποίον είναι κράτος ιδικόν 
σου, διότι είναι τούτο η ωργανωμένη επροσώπησίς σου. Κυβέρνησις και λαός 
θα αντιταχθούν εις το μωρόν έργον της εθνικής καταστροφής.

Από το σημερινόν παλλαϊκόν συλλαλητήριο και τας εκδηλώσεις σου, 
από τας αποφάσεις και την ετυμηγορίαν σου, από την έκφρασιν της προς εμέ 
συμπαραστάσεώς σου αντλώ δυνάμεις. Και με ενισχυμένας τας δυνάμεις μου 
θα συνεχίσω από της  θέσεως, εις την οποίαν με έταξες, τον δύσκολον αγώνα, 
τον κοινόν δύσκολον αγώνα δι’ ευτυχέστερον μέλλον. Και ευτυχέστερον, ως 
σταθερώς πιστεύω, θα είναι το μέλλον.

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ!

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
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a
  
Κύριε Πρόεδρε,

Μετά βαθείας θλίψεως είμαι υποχρεωμένος να εκθέσω προς υμάς 
ωρισμένας απαραδέκτους εν Κύπρω καταστάσεις και γεγονότα, δια τα οποία 
θεωρώ υπεύθυνον την Ελληνικήν Κυβέρνησιν.

Από της λαθραίας αφίξεως εις Κύπρον του Στρατηγού Γρίβα, κατά 
Σεπτέμβριον του 1971, εκυκλοφόρουν φήμαι και υπήρχον βάσιμοι ενδείξεις, 
ότι ούτος ήλθεν εις Κύπρον κατά προτροπήν και ενθάρρυνσιν ωρισμένων 
εν Αθήναις κύκλων. Βέβαιον πάντως είναι, ότι ο Γρίβας, από των πρώτων 
ημερών της ενταύθα αφίξεώς του, είχεν επαφήν μετά υπηρετούντων εις την 
Εθνικήν Φρουράν αξιωματικών εξ Ελλάδος, παρά των οποίων έτυχε βοηθείας 
και συμπαραστάσεως εις την προσπάθειάν του να σχηματίση παράνομον 
οργάνωσιν και να αγωνισθή, δήθεν, δια την Ένωσιν. Και κατήρτισε την 
εγκληματικήν οργάνωσιν ΕΟΚΑ Β΄, η οποία κατέστη αιτία και πηγή πολλών 
δεινών δια την Κύπρον. Γνωστή είναι η δράσις της οργανώσεως αυτής, η 
οποία, υπό πατριωτικόν μανδύαν και ενωτικήν συνθηματολογίαν διέπραξε 
πολιτικάς δολοφονίας και πολλά άλλα εγκλήματα. Η στελεχουμένη και 
ελεγχομένη υπό Ελλήνων αξιωματικών Εθνική Φρουρά υπήρξεν εξ αρχής 
ο εις έμψυχον και άψυχον υλικόν κυριώτερος τροφοδότης της ΕΟΚΑ Β΄, 
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της οποίας τα μέλη και οι υποστηρικταί έλαβον τον εύφημoν τίτλον και 
αυτοαπεκλήθησαν "ενωτικοί" και "ενωτική παράταξις".

Πολλάκις διηρωτήθην, διατί μία παράνομος και επιζήμιος εθνικώς 
οργάνωσις, η οποία επιφέρει διαιρέσεις και διχονοίας, διανοίγει ρήγματα 
εις το εσωτερικόν μας μέτωπον και οδηγεί τον Κυπριακόν Ελληνισμόν 
προς εμψύλιον σπαραγμόν, υποστηρίζεται υπό Ελλήνων αξιωματικών. Και 
πλειστάκις, επίσης, διηρωτήθην, κατά πόσον η τοιαύτη υποστήριξις τυγχάνει 
της εγκρίσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Έκαμα διαφόρους σκέψεις και 
υποθετικούς συλλογισμούς δια να εύρω λογικήν απάντησιν εις τας απορίας 
και τα ερωτήματά μου. Ουδεμία απάντησις, υπό οιασδήποτε προϋποθέσεις 
και συλλογισμούς, ήτο δυνατόν να στηριχθή επί λογικής βάσεως.

 Αλλ' αδιάψευστον  πραγματικότητα αποτελεί η υποστήριξις της ΕΟΚΑ Β΄ 
υπό Ελλήνων αξιωματικών. Τα εις διαφόρους περιοχάς της νήσου στρατόπεδα 
της Εθνικής Φρουράς και οι πλησίον αυτών χώροι κατακοσμούνται με 
συνθήματα υπέρ του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄, ως και με συνθήματα κατά της 
Κυπριακής Κυβερνήσεως, και ιδιαιτέρως κατ' εμού. Εντός των στρατοπέδων 
της Εθνικής Φρουράς απροκάλυπτος, πολλάκις, είναι η υπό των Ελλήνων 
αξιωματικών προπαγάνδα υπέρ της ΕΟΚΑ Β΄. Γνωστόν και αδιάψευστον 
είναι, επίσης, το γεγονός ότι ο αντιπολιτευόμενος και υποστηρίζων την 
εγκληματικήν δραστηριότητα της ΕΟΚΑ Β΄ κυπριακός τύπος, έχων πηγήν 
χρηματοδοτήσεως τας Αθήνας, λαμβάνει καθοδήγησιν και γραμμήν από τους 
υπευθύνους του 2ου  Επιτελικού Γραφείου και του εν Κύπρω Κλιμακίου της 
Ελληνικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.).

Είναι αληθές, ότι, οσάκις διεβιβάζοντο υπ'εμού παράπονα προς την 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν δια την στάσιν και συμπεριφοράν ωρισμένων 
αξιωματικών, είχον την απάντησιν ότι δεν έπρεπε να διστάζω, όπως 
καταγγέλλω αυτούς ονομαστικώς και αναφέρω τας συγκεκριμένας κατ' 
αυτών κατηγορίας, δια να ανακαλώνται εκ Κύπρου. Εις μίαν μόνον 
περίπτωσιν έπραξα τούτο. Μού είναι δυσάρεοτον το τοιούτον έργον. Αλλά 
και το κακόν δεν θεραπεύεται δια της, κατ'αυτόν τον τρόπον, αντιμετωπίσεώς 
του. Σημασίαν έχει η εκρίζωσις και πρόληψις του κακού, και ουχί απλώς η 
αντιμετώπισις των εκ τούτου επιπτώσεων.

Λυπούμαι να είπω, κύριε Πρόεδρε, ότι η ρίζα του κακού είναι πολύ βαθεία 
και φθάνει μέχρις Αθηνών. Εκείθεν τροφοδοτείται και εκείθεν συντηρείται 
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και απλούται αναπτυσσόμενον το δένδρον του κακού, του οποίου τους 
πικρούς καρπούς γεύεται σήμερον ο Κυπριακός Ελληνισμός. Και δια να 
είμαι απολύτως σαφής, λέγω ότι στελέχη του στρατιωτικού καθεστώτος 
της Ελλάδος υποστηρίζουν και κατευθύνουν την δραστηριότητα της 
τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΟΚΑ Β΄. Εντεύθεν εξηγείται και η ανάμιξις 
Ελλήνων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς εις την παρανομίαν, την 
συνωμοσίαν και εις άλλας απαραδέκτους καταστάσεις. Περί της ενοχής των 
κύκλων του στρατιωτικού καθεστώτος καταμαρτυρούν έγγραφα, τα οποία 
ευρέθησαν προσφάτως εις την κατοχήν ιθυνόντων στελεχών της ΕΟΚΑ Β΄. 

Εκ του Εθνικού Κέντρου απεστέλλοντο, αφθόνως, χρήματα δια την 
συντήρησιν της οργανώσεως, εδίδοντο εντολαί δια την αρχηγίαν, μετά 
τον θάνατον του Γρίβα και την ανάκλησιν του μετ'αυτού ελθόντος εις 
Κύπρον ταγματάρχου Καρούσου, γενικώς δε εξ Αθηνών κατηυθύνοντο τα 
πάντα. Η γνησιότης των εγγράφων τούτων δεν είναι δυνατόν να τεθή εν 
αμφιβόλω, διότι και τα δακτυλογραφημένα εξ αυτών έχουν διορθώσεις δια 
χειρός γενομένας και γνωστός είναι ο γραφικός χαρακτήρ του γράψαντος. 
Ενδεικτικώς επισυνάπτω εν τοιούτον έγγραφον.

Είχον πάντοτε ως αρχήν και επανειλημμένως εδήλωσα, ότι η συνεργασία 
μου μετά της εκάστοτε Ελληνικής Κυβερνήσεως αποτελεί δι'εμέ εθνικόν 
καθήκον. Το εθνικόν συμφέρον υπαγορεύει την αρμονικήν και στενήν 
συνεργασίαν Αθηνών και Λευκωσίας. Οιαδήποτε και αν ήτο η Κυβέρνησις 
της Ελλάδος, ήτο δι' εμέ η Κυβέρνησις της Μητρός Πατρίδος και έπρεπε 
να συνεργάζωμαι μετ'αυτής. Δεν δύναμαι να είπω ότι τρέφω ιδιαιτέραν 
συμπάθειαν προς στρατιωτικά καθεστώτα, και μάλιστα εις την Ελλάδα, 
την χώραν, η οποία εγέννησε και ελίκνισε την δημοκρατίαν. Αλλά και εις 
αυτήν την περίπτωσιν δεν παρεξέκλινα της αρχής μου περί συνεργασίας. 
Αντιλαμβάνεσθε, όμως, κύριε Πρόεδρε, τας θλιβεράς σκέψεις αι οποίαι 
βασανιστικώς με απασχολούν, κατόπιν της διαπιστώσεως, ότι άνθρωποι της 
Κυβερνήσεως της Ελλάδος εξυφαίνουν αδιαλείπτως κατ'εμού συνωμοσίας 
και, όπερ το χειρότερον, διαιρούν και εξωθούν τον Κυπριακόν Ελληνισμόν εις 
την δι'αλληλοσπαραγμού καταστροφήν. Ουχί άπαξ μέχρι τούδε ησθάνθην, και 
εις τινας περιπτώσεις σχεδόν εψηλάφησα, εκτεινομένην αοράτως εξ Αθηνών 
χείρα, αναζητούσαν προς αφανισμόν την ανθρωπίνην ύπαρξίν μου. Χάριν, 
όμως, εθνικής σκοπιμότητος ετήρησα σιγήν.
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 Και αυτό ακόμη το πονηρόν πνεύμα, υπό του οποίου εκυριεύθησαν οι 
τρεις καθαιρεθέντες Κύπριοι Μητροπολίται, οι μεγάλην κρίσιν προκαλέσαντες 
εν τη Εκκλησία, είχε πηγήν εκπορεύσεώς του τας Αθήνας. Ουδέν όμως, 
εν προκειμένω, είπον.  Σκέπτομαι μόνον και διαλογίζομαι, προς τί πάντα 
ταύτα; Θα εξηκολούθουν δε να τηρώ σιγήν περί της ευθύνης και του ρόλου 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως εις το σημερινόν δράμα της Κύπρου, εάν επί 
της σκηνής του δράματος ήμην ο μόνος πάσχων. Αλλ’ η συγκάλυψις και η 
σιωπή δεν επιτρέπονται, όταν πάσχη ολόκληρος ο Κυπριακός Ελληνισμός, 
όταν Έλληνες αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, κατά προτροπήν εξ 
Αθηνών, υποστηρίζουν την ΕΟΚΑ Β΄ εις εγκληματικήν δραστηριότητα, 
περιλαμβάνουσαν πολιτικάς δολοφονίας και, γενικώς, αποσκοπούσαν εις την 
διάλυσιν του Κράτους. 

Εις την προσπάθειαν διαλύσεως της κρατικής υποστάσεως της Κύπρου, 
μεγάλη είναι η ευθύνη της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Το Κυπριακόν κράτος 
πρέπει να διαλυθή μόνον εις περίπτωσιν Ενώσεως. Μη καθισταμένης, 
όμως, εφικτής της Ενώσεως, επιβάλλεται η ισχυροποίησις της κρατικής 
υποστάσεως της Κύπρου. Η Ελληνική Κυβέρνησις, δια της όλης στάσεώς 
της έναντι του θέματος της Εθνικής Φρουράς, ασκεί καταλυτικήν πολιτικήν 
επί του Κυπριακού κράτους. Προ μηνών, το εξ Ελλήνων αξιωματικών 
αποτελούμενον Γενικόν Επιτελείον της Εθνικής Φρουράς υπέβαλεν εις την 
Κυπριακήν Κυβέρνησιν, προς έγκρισιν, κατάλογον υποψηφίων δοκίμων 
εφέδρων αξιωματικών, οίτινες θα εφοίτων εις ειδικήν σχολήν, δια να 
υπηρετήσουν ακολούθως, κατά την διάρκειαν της στρατιωτικής θητείας 
των, ως αξιωματικοί. Εκ του υποβληθέντος καταλόγου δεν ενεκρίθησαν 
υπό του Υπουργικού Συμβουλίου πεντήκοντα επτά εκ των υποψηφίων. 
Ειδοποιήθη περί τούτου γραπτώς το Γενικόν Επιτελείον. Παρά ταύτα, 
κατόπιν οδηγιών εξ Αθηνών, το Επιτελείον ουδόλως έλαβεν υπ' όψιν την 
απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντος, βάσει νόμου, το απόλυτον 
δικαίωμα διορισμού αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Ενεργούν ασυδότως 
και αυθαιρέτως το Γενικόν Επιτελείον κατεπάτησε νόμους, περιεφρόνησε 
την απόφασιν της Κυπριακής Κυβερνήσεως και ενέγραψεν εις την Σχολήν 
Αξιωματικών τους μη εγκριθέντας υποψηφίους. Απολύτως απαράδεκτον 
θεωρώ την τοιαύτην στάσιν τού εκ της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξαρτωμένου 
Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς.
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Η Εθνική Φρουρά είναι όργανον του Κυπριακού κράτους και υπ' αυτού 
πρέπει να ελέγχεται και ουχί εξ Αθηνών. Η θεωρία περί ενιαίου αμυντικού 
χώρου Ελλάδος - Κύπρου έχει την συναισθηματικήν πλευράν της. Αλλ' εν τη 
πραγματικότητι διάφορος είναι η κατάστασις. Η Εθνική Φρουρά, ως έχουν 
σήμερον η σύνθεσις και η στελέχωσίς της, εξετράπη του σκοπού της και 
κατέστη εκτροφείον παρανόμων, κέντρον συνωμοσιών κατά του κράτους και 
πηγή τροφοδοσίας της ΕΟΚΑ Β΄. Αρκεί να λεχθεί ότι, κατά την προσφάτως 
ενταθείσαν τρομοκρατικήν δραστηριότητα της ΕΟΚΑ Β΄, αυτοκίνητα της 
Εθνικής Φρουράς μετέφερον οπλισμόν και μετεκίνουν εν ασφαλεία μέλη της 
οργανώσεως, των οποίων επέκειτο η σύλληψις. Και δια την εκτροπήν αυτήν 
της Εθνικής Φρουράς απόλυτον την ευθύνην έχουν Έλληνες αξιωματικοί, 
μερικοί των οποίων είναι από ποδών μέχρι κεφαλής αναμεμιγμένοι και 
συμμέτοχοι εις την δραστηριότητα της ΕΟΚΑ Β΄. Και εις τούτο ευθύνης 
άμοιρον δεν είναι το Εθνικόν Κέντρον. Ηδύνατο η Ελληνική Κυβέρνησις, 
δι'απλού νεύματός της, να θέση τέρμα εις την θλιβεράν αυτήν κατάστασιν. 
Ηδύνατο το Εθνικόν Κέντρον να διατάξη τον τερματισμόν της βίας και της 
τρομοκρατίας υπό της ΕΟΚΑ Β΄, διότι εξ Αθηνών αντλεί η οργάνωσις τα 
μέσα συντηρήσεως και την δύναμίν της, ως εγγράφως μαρτυρούν τεκμήρια 
και αποδείξεις. Δεν έπραξεν, όμως, τούτο η Ελληνική Κυβέρνησις. Ως ένδειξιν 
μιας ανεπιτρέπτου καταστάσεως σημειώ, ενταύθα παρενθετικώς, ότι και εις 
Αθήνας ανεγράφησαν προσφάτως συνθήματα κατ' εμού και υπέρ της ΕΟΚΑ 
Β΄, εις τους τοίχους ναών και άλλων κτηρίων, συμπεριλαμβανομένου και 
του κτηρίου της Κυπριακής Πρεσβείας. Και η Ελληνική Κυβέρνησις, καίτοι 
γνωρίζει τους δράστας, ουδενός επεδίωξε την σύλληψιν και την τιμωρίαν, 
ανεχομένη κατ' αυτόν τον τρόπον προπαγάνδαν υπέρ της ΕΟΚΑ Β΄.

Πολλά έχω να είπω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να 
μακρηγορήσω περισσότερον. Και δια να καταλήξω, διαβιβάζω ότι η υπό 
Ελλήνων αξιωματικών στελεχουμένη Εθνική Φρουρά, της οποίας το 
κατάντημα εκλόνισε την προς αυτήν εμπιστοσύνην του Κυπριακού λαού, θα 
αναδιαρθρωθή επί νέας βάσεως. Εμείωσα την στρατιωτικήν θητείαν, δια να 
ελαττωθή η οροφή της Εθνικής Φρουράς και το μέγεθος του κακού. Πιθανώς, 
να παρατηρηθή ότι η ελάττωσις της δυνάμεως της Εθνικής Φρουράς, 
λόγω συντμήσεως της στρατιωτικής θητείας, δεν καθιστά αυτήν ικανήν να 
ανταποκριθή εις την αποστολήν της, εν περιπτώσει εθνικού κινδύνου. Δια 
λόγους τους οποίους δεν επιθυμώ ενταύθα να εκθέσω, δεν συμμερίζομαι 
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αυτήν την άποψιν. Και θα παρεκάλουν, όπως ανακληθούν οι στελεχούντες 
την Εθνικήν Φρουράν αξιωματικοί εξ Ελλάδος. Η παραμονή των εις την 
Εθνικήν Φρουράν και η υπ' αυτών διοίκησίς της θα είναι επιζήμιος εις τας 
σχέσεις Αθηνών και Λευκωσίας. Θα ήμην, εν τούτοις, ευτυχής, εάν ηθέλετε 
να αποστείλητε εις Κύπρον περί τους εκατόν αξιωματικούς, ως εκπαιδευτάς 
και στρατιωτικούς συμβούλους, δια να βοηθήσουν εις την αναδιοργάνωσιν 
και αναδιάρθρωσιν των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου. Ελπίζω, εν τω 
μεταξύ, να εδόθησαν εντολαί εξ Αθηνών εις την ΕΟΚΑ Β΄, όπως τερματίση 
την δραστηριότητά της, καίτοι, εφ' όσον αύτη δεν διαλύεται οριστικώς, δεν 
αποκλείεται νέον κύμα βίας και δολοφονιών.

Θλίβομαι, κύριε Πρόεδρε, διότι ευρέθην εις την ανάγκην να είπω 
πολλά δυσάρεστα, δια να περιγράψω εις αδράς γραμμάς, με γλώσσαν 
ωμής ειλικρινείας, την από μακρού υφισταμένην εν Κύπρω αξιοθρήνητον 
κατάστασιν. Τούτο, όμως, επιβάλλει το εθνικόν συμφέρον, το οποίον έχω 
πάντοτε γνώμονα όλων των ενεργειών μου. Δεν επιθυμώ διακοπήν της 
συνεργασίας μου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Δέον, όμως, να ληφθή 
υπ' όψιν, ότι δεν είμαι διωρισμένος νομάρχης ή τοποτηρητής εν Κύπρω της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, αλλ' εκλελεγμένος ηγέτης μεγάλου τμήματος 
του Ελληνισμού και απαιτώ ανάλογον προς εμέ συμπεριφοράν του Εθνικού 
Κέντρου.

Το περιεχόμενον της παρούσης δεν είναι απόρρητον. 

Ἐν Λευκωσίᾳ, τῇ 2ᾳ  Ιουλίου 1974

                                                               Μετ' εγκαρδίων ευχών,



«ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΔΟΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΦΟΥ» 1*

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974     

a  

Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ! 

Γνώριμη είναι η φωνή   που ακούεις. Γνωρίζεις ποίος σου ομιλεί. Είμαι 
ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον συ εξέλεξες διά να είναι ηγέτης σου. 
Δεν είμαι νεκρός, όπως η χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποί της θα 
ήθελαν. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημαιοφόρος 
εις τον κοινόν αγώνα.

 Το πραξικόπημα της χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της χούντας, 
και εφ' όσον εγώ ζω, η χούντα εις την Κύπρον δεν θα περάση. Ο Κυπριακός 
Ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η χούντα 
εχρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τανκς διά να κάμει πραξικόπημα. Αλλ' 
η αντίστασις των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς, η αντίστασις του λαού 
μας εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τανκς. Μόνο κατόρθωμα 
της χούντας ήτο η κατάληψις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος, για να μεταδίδη 
από ραδιοφώνου ψευδολογίες και να ομιλή δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. 
Μην υπακούετε εις οιασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της χούντας, τας οποίας 
μεταδίδει το ΡΙΚ. 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου  Κύπρου Μακαρίου Γ΄. ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου),   τ. ΙΕ΄(1974), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2005, σσ. 312-316
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Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ! 

Η χούντα απεφάσισε να καταστρέψη την Κύπρον, να την διχοτομήση. 
Αλλά δεν θα το κατορθώση. Πρόβαλε παντοιοτρόπως αντίστασιν στη χούντα. 
Μη φοβηθής. Διαδήλωσε την θέλησιν και την απόφασίν σου να αντισταθής, 
να αγωνισθής. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους.

Η χούντα δεν πρέπει να περάση και δεν θα περάση.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Και ο αγών τον οποίον την στιγμήν αυτήν ο 
Κυπριακός Ελληνισμός διεξάγει είναι αγών ιερός και η νίκη θα είναι ιδική μας.

Ζήτω η ελευθερία!   Ζήτω ο κυπριακός λαός!  Ζήτω το Έθνος!

ι

«Προς όλους υμάς μεταφέρω εγκάρδιον χαιρετισμόν 
αγάπης και τιμής εκ μέρους του αγωνιζομένου Κυπριακού 
Ελληνισμού, ο οποίος, παρά τας οιασδήποτε αντιξοότητας, 
προς την Ελλάδα είναι πάντοτε προσηλωμένος, από την 
Ελλάδα εμπνέεται, από την Ελλάδα αντλεί δύναμιν αντοχής, 
από την Ελλάδα καθοδηγείται εις την εθνικήν πορείαν  του, 
δια την Ελλάδα αγωνίζεται και δια την Ελλάδα ζη.

Απευθυνόμενος, ιδιαιτέρως, προς τους Ελληνόπαιδας 
μαθητάς, μίαν παραίνεσιν ήθελον να κάμω: Να διατηρούν 
πάντοτε εις την καρδίαν των την αγάπην της Ελλάδος, 
να κλείσουν μέσα εις την ψυχήν των την Ελλάδα και θα 
αισθανθούν, κατά τον ποιητήν, «να λαχταρίζη μέσα των 
κάθε είδος μεγαλείου». Ο Χριστός και η Ελλάς ας είναι οι 
πόλοι της ζωής σας».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ - ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973



ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ *  
 

13 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 1974  

a

Πολλή συγκίνηση πλημμυρίζει την ψυχή μου. Και πολύ φοβούμαι, 
ότι δεν θα εύρω λέξεις καταλλήλους για να εκφράσω τα αισθήματα 
μου και γενικά να ανταποκριθώ στις τόσες εκδηλώσεις σας, που 

καταμαρτυρούν και διαδηλώνουν την αγάπη σας και το ζωηρό ενδιαφέρον 
σας υπέρ της Κύπρου. Ευρίσκομαι απόψε εις ένα περιβάλλον και εις 
μίαν ατμόσφαιρα, που μου δημιουργούν συγκλονιστικά αισθήματα. Και 
διερωτώμαι, που είμαι; Είμαι εις την Κύπρον ή είμαι εις το Σικάγον; Νομίζω, 
πως είμαι εις την Κύπρον. Όλοι μιλούν για Κύπρο και τα πάντα είναι Κύπρος.  
Και εγώ έχω το αίσθημα, πως βρίσκομαι εις την Κύπρο.

Είμαι προς όλους σας βαθύτατα ευγνώμων, που μου δημιουργήσατε αυτό 
το αίσθημα.  Πολλά λόγια πρέπει να’ πω, για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.  
Και δυσκολεύομαι να τα βρω. Και γι΄αυτό περιορίζομαι να εκφράσω προς 
όλους και στον καθένα χωριστά ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

Ιδιαίτερα, όμως, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το 
Σεβασμιώτατο και αγαπητό μου αδελφό, Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, για τους 
καλούς του λόγους, που εκφράζουν τα αδελφικά προς εμέ αισθήματα του και 
την αγάπη του προς τη μαρτυρική Κύπρο.

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, Εκκλησιαστικά – Κοινωνικά, (επιμ. Α. 
Μιτσίδου) τόμ. Β΄, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 1998, σσ. 678 – 680.

ι
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Η θερμή υποδοχή και η φιλοξενία σας, το προς τιμή μου ωραίο τούτο 
δείπνο και αι τόσες άλλες εκδηλώσεις της αγάπης σας είναι εκδηλώσεις, 
που εκφράζουν την αλληλεγγύη και συμπαράσταση σας προς τον Ελληνικό 
λαό της Κύπρου, ο οποίος διεξάγει σήμερον αγώνα τιμής και ελευθερίας, 
αγώνα για τη φυσική και την εθνική του επιβίωση. Αγωνίζεται και αγωνιά 
ο Κυπριακός λαός. Αγωνιά για την τύχη του και για το μέλλον του. Ακούσατε 
και σεις την κραυγή της αγωνίας του και τη φωνή του πόνου του.

Μέχρι προ τριών μηνών η Κύπρος ήταν μια ευημερούσα και ευτυχισμένη 
Νήσος. Όλα εκεί χαμογελούσαν.  Και η φύση και οι άνθρωποι. Και ξαφνικά 
ήλθε συμφορά. Παντού ερείπια και καταστροφές. Και χιλιάδες άνθρωποι 
περιφέρονται άστεγοι. Και χιλιάδες άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Και χιλιάδες 
άλλες υπέστησαν και υφίστανται τον εξευτελισμό και την ταπείνωση. Και 
όλοι κλαίνε για τη μεγάλη συμφορά. Και βαθύτερος γίνεται ο πόνος για τη 
μεγάλη τραγωδία, όταν σκέπτεται κανείς, ότι δημιουργός της συμφοράς μας 
ήταν η στρατιωτική χούντα της Ελλάδας. Αυτή έγινε αιτία της καταστροφής 
μας.  Αυτή έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο.

Όταν το πρωί της 15ης Ιουλίου χουντικοί αξιωματικοί κτυπούσαν με 
βαρέα όπλα και κατακρήμνιζαν το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ήταν 
σαν να κτυπούσαν και κατακρήμνιζαν τα τείχη της ανεξαρτησίας της Κύπρου.  
Και τα τείχη έπεσαν και μπήκαν οι Τούρκοι.  Εντός ολίγων ημερών έπεσε και η 
χούντα. Αλλά το κακό έγινε και η Κύπρος κατεστράφη.

Δράμα τραγικό εξελίσσεται σήμερον στην Κύπρο. Δεν ξέρω ποιο θα 
είναι το τελευταίο κεφάλαιο του φοβερού αυτού δράματος. Ξέρω μόνον, 
πως οποιαδήποτε κι αν είναι τα σχέδια για την Κύπρο των Τούρκων και 
εκείνων που τους υποστηρίζουν, ο Ελληνικός Κυπριακός λαός ουδέποτε θα 
καμφθεί, ουδέποτε θα λυγίσει, ουδέποτε θα υποκύψει στον Τουρκικό ζυγό. 
Ο αγώνας μας θα είναι συνεχής. Θα επιδείξουμε πνεύμα αντιστάσεως, πνεύμα 
αγωνιστικότητας, πνεύμα αυτοθυσίας. Στον αγώνα μας αυτόν δεν θα είμεθα 
μόνοι. Συναγωνιστές είσθε όλοι εσείς∙ όλος ο Ελληνισμός της Αμερικής, 
όλοι οι Έλληνες, όπου γης και αν ευρίσκονται. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
συμπαράσταση και αλληλεγγύη σας είναι στήριγμα, είναι πηγή δυνάμεως για 
να μη υποκύψουμε. Και κατά πολλούς τρόπους εκδηλώσετε τη συμπαράσταση 
και αλληλεγγύη σας.  Εκάμετε εράνους για την ανακούφιση των προσφύγων, 
προσφέρατε χρήματα, ρουχισμό, τρόφιμα και φάρμακα.  Κινητοποιηθήκατε, 
εκάμετε διαδηλώσεις, υψώσετε τη φωνή σας υπέρ της Κύπρου. Και η φωνή 
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σας έγινε ακουστή στο Κογκρέσσο, στη Γερουσία, στο State Department.  
Και αποδείξετε, ότι ο Ελληνισμός της Αμερικής αποτελεί μία σοβαρή δύναμη 
σ’  αυτή τη χώρα∙ δύναμη που δεν δύναται να παραγνωρίσει η Αμερικανική 
Κυβέρνηση. Αυτή η κινητοποίηση, αυτό το ενδιαφέρον των Ελλήνων της 
Αμερικής αποτελεί για τους Κυπρίους πολύτιμη συνδρομή και στήριγμα του 
αγώνα τους.  Και πολύ μεγάλη προς τούτο είναι η ευγνωμοσύνη μας.

Με ικανοποίηση λέγω ότι και εις τα Ηνωμένα Έθνη το κλίμα είναι 
ευνοϊκό για την Κύπρο. Εντός των ημερών η Γενική Συνέλευση θα συζητήσει 
το Κυπριακό. Και θα εκδώσει ψήφισμα. Εποικοδομητικό, ως πιστεύω, θα 
είναι το ψήφισμα. Πιθανώς, η Τουρκία να μη λάβει υπόψη το ψήφισμα 
και τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Θα λυπηθούμε, αλλά δεν θα 
απογοητευθούμε. Πιστεύουμε στη δύναμη του δικαίου μας. Και πιστεύουμε 
ότι το δίκαιο μας θα νικήσει τελικά και θα επικρατήσει.

Σε γεωγραφική ομοσπονδία θα επιμένει η Τουρκία.  Όχι, είναι η απάντησή 
μας. Θέλει τη συγκατάθεση και την υπογραφή μας για τη νομιμοποίηση μιας 
«ντε φάκτο» καταστάσεως. Όχι, απαντούμε. Υπό την απειλή των όπλων 
επιδιώκει η Τουρκία να επιβάλει τους όρους της. Όχι, και πάλιν όχι. Δεν 
δεχόμεθα εκβιασμούς.  Δεν υποκύπτουμε, δεν λυγίζουμε, δεν υποχωρούμε, δεν 
υποτασσόμεθα, δεν παραδιδόμεθα στους Τούρκους. Προτιμότερος ο θάνατος 
από τον εξευτελισμό και την ατίμωση.

Ως προς εμέ, προσωπικώς, ούτε η αγάπη της ζωής ούτε ο φόβος του 
θανάτου ούτε δολοφονικές απόπειρες ούτε πραξικοπήματα ούτε εξορίες ούτε 
περιπέτειες ούτε δύναμη οιαδήποτε στον κόσμο θα με κάμουν να υποστείλω 
τη σημαία του αγώνα. Όρθιος, απτόητος, ανυποχώρητος, ακλόνητος, 
αλύγιστος θα παραμείνω επί των επάλξεων.  Όρθιο επί των επάλξεων, ας 
με εύρει ο θάνατος.  Η ζωή μου και η ανθρώπινη ύπαρξή μου ανήκουν στην 
Κύπρο. Γι’ αυτήν ζω και γι’ αυτήν θα αγωνίζομαι. Θα αγωνίζομαι με το 
όραμα του καλυτέρου μέλλοντός της.

Και πάλιν σας ευχαριστώ, διότι με τις εκδηλώσεις της αγάπης σας 
εκάμετε την επίσκεψη μου εις το Σικάγο ένα ευχάριστο γεγονός της ζωής μου. 
Θα διατηρώ πάντοτε τις αναμνήσεις της επισκέψεως αυτής.

  



«ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ
ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΣΧΕΔΟΝ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ,
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ»1*

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974     

Ζ 

Ελληνικέ Κυπριακέ Λαέ,

Ευχαριστίαν και δόξαν αναπέμπω προς τον Πανάγαθον Θεόν, ούτινος 
η Πρόνοια με διέσωσεν εκ σχεδιασθέντος διά πραξικοπήματος θανάτου και 
μου έδωκε την χαράν να ευρίσκωμαι και πάλιν επί της πατρώας γης και εν τω 
μέσω του λαού, του οποίου η αγάπη με έταξεν ηγέτην του.

Μετά νεκρών ελογίσθην. Και ιδού εν ζωή ευρίσκομαι. Την πρωίαν 
της 15ης Ιουλίου οι πραξικοπηματίαι ανήγγελλον από του Κυπριακού 
ραδιοφώνου, ότι «ο Μακάριος είναι νεκρός». Εξέφραζεν, η από ραδιοφώνου 
επανειλημμένως μεταδοθείσα είδησις περί θανάτου μου, την επιθυμίαν 
και την βουλήν των πραξικοπηματιών. Άλλη, όμως, ήτο η βουλή του Θεού. 
Και την απαισίαν εκείνην είδησιν διέψευσε μετ’ ολίγον το άγγελμα, ότι ο 
Μακάριος ζη. « Εὐχαριστῷ τῶ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω, ὅτι ἐρρύσατό με ἐκ τῶν 
θηρευόντων τὴν ζωήν μου».

Βαθυτάτην αισθάνομαι συγκίνησιν, διότι, μετά πεντάμηνον σχεδόν 
απουσίαν και πολλάς περιπετείας, επαναβλέπω την Κύπρον και ευρίσκομαι 
την στιγμήν αυτήν μεταξύ τόσων χιλιάδων Ελλήνων Κυπρίων, οι οποίοι 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου  Κύπρου Μακαρίου Γ΄. ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΕ΄(1974), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία 2005, σσ. 523-527.
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συνέρρευσαν εις τον χώρον τούτον διά να με υποδεχθούν επανερχόμενον και 
να εκδηλώσουν τα αισθήματα της προς εμέ αγάπης των. Κατεπνίξατε σήμερον 
τον πόνον σας εκ της επελθούσης από του πραξικοπήματος μεγάλης εθνικής 
συμφοράς, επεδέσατε έκαστος τα πλήγματα και τραύματά του και ήλθετε 
προς υποδοχήν μου, διαδηλούντες συγχρόνως την πίστιν σας εις το μέλλον 
της μαρτυρικής πατρίδος μας. Απευθύνω προς όλους σας τας ολοψύχους 
ευχαριστίας μου. Απευθύνω προς όλους σας τον χαιρετισμόν της αγάπης μου.

Ποικίλα και αλληλοσυγκρουόμενα είναι τα αισθήματα, τα οποία την 
στιγμήν αυτήν πλημμυρίζουν την ψυχήν μου. Χαίρω, διότι επανήλθον εις 
την Κύπρον. Αλλά και θλίβομαι, διότι η Κύπρος δεν είναι πλέον η ωραία και 
ευημερούσα νήσος, όπως ήτο αύτη μέχρι του εγκληματικού πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου. Κατέστη τόπος ερειπίων. Θλίβομαι, διότι από την σημερινήν 
συγκέντρωσιν πολλοί είναι οι απόντες. Απουσιάζουν πολλοί, διότι πολλοί 
έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησίαν και την εδαφικήν ακεραιότητα 
της νήσου μας ή εφονεύθησαν εν ψυχρώ υπό των Τούρκων εισβολέων. 
Απουσιάζουν χιλιάδες, διότι χιλιάδες είναι οι  νεκροί, οι αγνοούμενοι και 
οι κρατούμενοι ως όμηροι. Αποτίω φόρον τιμής εις την ιεράν μνήμην των 
νεκρών μας και καταθέτω επί των τάφων των άνθη και μυρσίνας, σύμβολα της 
αγάπης και του πένθους μας. Εκφράζω την βαθυτάτην συμπάθειάν μου προς 
τας οικογενείας των νεκρών, των αγνοουμένων και των ομήρων. Διερμηνεύω 
επίσης την πολλήν συμπάθειάν μου προς τας χιλιάδας των προσφύγων, προς 
όλους εκείνους, οι οποίοι ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν τας εστίας των 
και την περιουσίαν των και να καταστούν πρόσφυγες εις την ιδικήν των 
πατρίδα, πρόσφυγες διαβιούντες υπό συνθήκας αθλιότητος. 

Εκ του μακρόθεν παρηκολούθουν την Κυπριακήν τραγωδίαν και 
συμμετείχον και συνέπασχον εις το μέγα δράμα του Κυπριακού Ελληνισμού. 
Σήμερον ευρίσκομαι εις την σκηνήν του δράματος διά να συμμερίζωμαι εκ 
του πλησίον τας δοκιμασίας και το μαρτύριον των Ελλήνων Κυπρίων. Και 
προσπάθειά μου είναι να ανακουφίσω τον πόνον των, ο οποίος είναι ιδικός 
μου πόνος. Μεγαλύτερον αισθανόμεθα τον πόνον εκ της μεγάλης συμφοράς, 
όταν σκεπτώμεθα, ότι πρωταρχική αιτία της συμφοράς αυτής υπήρξε το 
στρατιωτικόν καθεστώς των Αθηνών, η εκπεσούσα χούντα. Το υπό της 
χούντας πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου έδωκεν εις την Τουρκίαν πρόσχημα 
και ευκαιρίαν να εισβάλη εις την Κύπρον. Επί επταετίαν κατεδυνάστευεν η 
χούντα τον Ελληνικόν λαόν. Αλλά και εις την Κύπρον επεξέτεινε πλοκάμους, 



470 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ  ΜΑΚΑΡΙΟΥ  Γ' 

έσπειρε ζιζάνια και έγινε αιτία διχασμού και αναστατώσεως. Και επεσφράγισε 
το καταστροφικόν έργον της διά πραξικοπήματος, διά πράξεως εσχάτης 
προδοσίας, η οποία είχε διά τον Κυπριακόν Ελληνισμόν μοιραίας συνεπείας. 
Και έπεσε μεν η χούντα, αλλά το κακόν διά την Κύπρον έγινε. Διά της 
πτώσεως της χούντας αποκατεστάθη η δημοκρατία εις την Ελλάδα. Διά 
την πτώσιν, όμως, της χούντας και την αποκατάστασιν της δημοκρατίας 
το τίμημα ήτο πολύ βαρύ. Και το επλήρωσεν η Κύπρος. Διά της Κυπριακής 
θυσίας ανεστηλώθη εις την Ελλάδα το εκριζωθέν υπό της χούντας δένδρον 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και το γεγονός τούτο, ας είναι εις την 
συμφοράν μας μία ανακούφισις.

Η πτώσις της χούντας διηυκόλυνε και την επάνοδόν μου εις την 
Κύπρον. Και η επάνοδός μου σημαίνει αποκατάστασιν της συνταγματικής 
τάξεως, την οποίαν ανέτρεψεν η χούντα και εξεμεταλλεύθη η Τουρκία. 
Προέβαλεν η Τουρκία διεθνώς το επιχείρημα, ότι διά της στρατιωτικής 
επεμβάσεώς της εις την νήσον επεδίωκεν, ως μία των εγγυητριών δυνάμεων, 
την επαναφοράν της συνταγματικής τάξεως. Τα από συνταγματικής 
πλευράς Τουρκικά επιχειρήματα στερούνται τώρα βάσεως και δικαιολογίας, 
καίτοι απλά προσχήματα ήσαν ταύτα εξ αρχής. Διότι η κατάληψις υπό της 
Τουρκίας μεγάλου τμήματος του Κυπριακού εδάφους, η εκρίζωσις χιλιάδων 
Ελλήνων και η μακρά άλυσις άλλων γεγονότων ουδεμίαν έχουν σχέσιν με 
την αποκατάστασιν της συνταγματικής τάξεως. Καταφανώς, αποσκοπούν οι 
Τούρκοι εις την δημιουργίαν τετελεσμένων γεγονότων διά της δυνάμεως της 
βίας. Και ενώπιον καταστάσεως τετελεσμένων γεγονότων ήδη ευρισκόμεθα. 
Αλλ’ εν ουδεμιά περιπτώσει οι Έλληνες Κύπριοι είμεθα διατεθειμένοι 
να αναγνωρίσωμεν και να δεχθώμεν τα διά στρατιωτικών επιχειρήσεων 
τετελεσμένα γεγονότα.

Επιθυμούμεν συνομιλίας μετά των συνοίκων Τούρκων διά την 
γεφύρωσιν των διαφορών μας, διά την εξεύρεσιν λύσεως του Κυπριακού 
προβλήματος. Δεν είναι της παρούσης στιγμής να εκθέσω τας απόψεις μου 
ως προς την λύσιν του προβλήματος. Λέγω μόνον ότι δεν θα δεχθώμεν 
λύσιν συνεπαγομένην μετακίνησιν πληθυσμών και ισοδυναμούσαν προς 
διχοτόμησιν της Κύπρου. Είναι δυνατόν να εξευρεθή τρόπος αυτοδιοικήσεως 
των δύο συνοίκων στοιχείων. Και είναι δυνατόν να εξευρεθή τρόπος 
διασφαλίσεως των δικαιωμάτων Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου και της εν 
συνεργασία ειρηνικής συνυπάρξεώς των προς αμοιβαίον όφελος και κοινήν 
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ευημερίαν. Τάσεις σωβινιστικαί παρωχημένων εποχών ή οιασδήποτε φύσεως 
προκαταλήψεις ούτε τους Ελληνοκυπρίους ούτε τους Τουρκοκυπρίους 
ωφελούν. Και η σκληρά πείρα του παρελθόντος πρέπει να είναι διδάσκαλος, 
δι’ αμφοτέρας τας πλευράς.

Μεγάλην θα αισθανθώ χαράν και ικανοποίησιν, εάν η επάνοδός μου 
εις την Κύπρον αποβή συντελεστής ειρήνης. Ειρήνης μεταξύ Ελλήνων και 
Τούρκων της Κύπρου, λυομένου ειρηνικώς του Κυπριακού προβλήματος. 
Ειρήνης και ομονοίας μεταξύ του Κυπριακού Ελληνισμού. Βαθύτατα 
λυπούμαι, διότι από τινων ετών πάθη και μίση διαιρούν τους Έλληνας 
Κυπρίους. Και αι αντιθέσεις έλαβον έκτασιν μέχρι πολιτικών δολοφονιών και 
ενόπλων συγκρούσεων. Και ενώ η Κύπρος κατεστρέφετο, Έλληνες Κύπριοι  
έστρεφον τα όπλα εναντίον αδελφών των. Δεν θα αναφερθώ εις τα αίτια 
του διχασμού, διότι δεν επιθυμώ να αναξέσω πληγάς του παρελθόντος, των 
οποίων θέλω την επούλωσιν. Και διά τούτο δεν έχω πρόθεσιν διώξεως εχθρών 
και αντιπάλων ή προσαγωγής ενώπιον δικαστηρίου των βαρυνομένων με 
πολιτικά αδικήματα ή μετασχόντων εις το κατ’ εμού πραξικόπημα. Δίδω εις 
όλους άφεσιν αμαρτιών και αμνηστίαν επί τη ελπίδι ότι θα επέλθη η ποθητή 
ομόνοια και ενότης του λαού μας. Ενώπιον του θυσιαστηρίου της Κύπρου 
τα πάθη και η διχόνοια ουδεμίαν έχουν θέσιν. Εθνικήν επιταγήν αποτελεί 
η ψυχική ενότης του Κυπριακού Ελληνισμού. Και προς την κατεύθυνσιν 
αυτήν έχομεν καθήκον να συμβάλωμεν όλοι: Εκκλησία, Πολιτεία, Κόμματα, 
Οργανώσεις, Τύπος, Άτομα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ένοπλοι αντίπαλοι ομάδες. 
Και πολλοί έχουν την χείρα επί της σκανδάλης. Οι οσδήποτε και αν είναι ο 
στόχος των, πλήττεται τελικώς ο Κυπριακός Ελληνισμός εν τω συνόλω του. 
Πλήττεται η εθνική υπόστασις και επιβίωσίς του. Τα όπλα της παρανομίας 
πρέπει να παραδοθούν εις τας νομίμους κρατικάς αρχάς. Η παράδοσίς των 
θα συμβάλη εις την δημιουργίαν συνθηκών υφέσεως και εις την διάλυσιν του 
κλίματος αλληλοφοβίας. Η ομόνοια, η σύμπνοια και η ενότης του λαού μας 
θα αποτελούν δι’ εμέ συνεχή προσπάθειαν. Έχω την ελπίδα ότι εκ μέρους όλων 
θα επιδειχθή πνεύμα καλής θελήσεως, ως επιτάσσουν αι περιστάσεις, υπό τας 
οποίας ευρίσκεται σήμερον η Κύπρος. 

Γνωρίζω ότι ο Ελληνικός Κυπριακός λαός, ο οποίος σήμερον μετά 
ζωηρών εκδηλώσεων με υποδέχεται και με καλωσορίζει, επιστρέφοντα εις την 
Κύπρον, αναμένει παρ’ εμού πολλά. Αναμένει λύσιν των πολλών και ποικίλων 
προβλημάτων, τα οποία εδημιούργησεν η καταστροφική Τουρκική επιδρομή. 
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Με συγκίνησιν αποδέχομαι τας εκδηλώσεις της αγάπης και της εμπιστοσύνης 
σας, αλλά και ερμηνεύω αυτάς ως έκφρασιν των προσδοκιών και των ελπίδων, 
τας οποίας επ’  εμέ στηρίζετε. Δεν θα επεθύμουν να δώσω υποσχέσεις, τας 
οποίας, πιθανώς, δε θα δυνηθώ να πραγματοποιήσω. Η μόνη υπόσχεσίς μου 
είναι, ότι το παν θα πράξω και ουδέν θα παραλείψω διά την εν τω μέτρω 
του δυνατού λύσιν των προβλημάτων και δικαίωσιν των ελπίδων σας. Εις το 
δύσκολον έργον μου έχω ανάγκην της συνδρομής και της συνεργασίας όλων 
σας. Είμαι δε βέβαιος διά την πρόθυμον ανταπόκρισίν σας. 

Ο σημερινός παλλαϊκός συναγερμός και αι εκδηλώσεις της σημερινής 
ημέρας αποτελούν δι’ εμέ πηγήν δυνάμεως εις το συνεπαγόμενον πολλάς 
ευθύνας έργον μου. Από τας σημερινάς εκδηλώσεις έχω επίσης την βεβαίαν 
διαπίστωσιν, ότι, παρά τας συμφοράς, αι οποίαι μας έπληξαν, παρά τα δεινά, 
τα οποία επεσωρεύθησαν, το φρόνημα παραμένει πάντοτε ορθόν και το 
πνεύμα ελεύθερον και αδούλωτον. Εν τω μέσω των ερειπίων, ο Κυπριακός 
Ελληνισμός ίσταται με την ψυχήν ορθίαν και κρατεί υψηλά των αγωνιστικήν 
σημαίαν. Γνωρίζομεν όλοι, ότι δύσκολος είναι ο αγών μας. Δεν είμεθα, όμως, 
μόνοι εις τον αγώνα μας. Έχομεν την συμπαράστασιν της λαοπροβλήτου 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, την συμπαράστασιν του αδελφού Ελληνικού λαού 
και των όπου γης Ελλήνων. Εξ Ελλάδος, σήμερον, ερχόμενος μεταφέρω προς 
τους Έλληνες της Κύπρου τον χαιρετισμόν της Ελληνικής Κυβερνήσεως, τον 
χαιρετισμόν του Ελληνικού λαού και την διαβεβαίωσιν της συμπαραστάσεώς 
των. Προς την μαρτυρικήν Κύπρον στρέφεται η σκέψις και η προσοχή 
όλων των Ελλήνων. Μεγάλη είναι η ευγνωμοσύνη μας προς την Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν, τον πολιτικόν κόσμον της Ελλάδος και ολόκληρον τον Ελληνικόν 
λαόν διά την, ποικιλοτρόπως, εκδηλουμένην πολύτιμον συμπαράστασίν των.

Εκφράζω και πάλιν την χαράν μου, διότι επανήλθον εις την Κύπρον 
και ευρίσκομαι μεταξύ του λαού, τον οποίον τόσον ηγάπησα και παρά του 
οποίου τόσον ηγαπήθην. Επανήλθον εις την Κύπρο διά να συνεχίσω με τας 
οιασδήποτε διαθέτω δυνάμεις τον καλόν αγώνα, του οποίου με ετάξατε 
ηγέτην. Θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν διά να φανώ άξιος της αγάπης και 
της εμπιστοσύνης σας. Και δίδω την βεβαίωσιν ότι θα αναλώσω τον εαυτόν 
μου αγωνιζόμενος και θυσιαζόμενος διά την ευτυχίαν του Κυπριακού λαού, 
διά το ευτυχέστερον μέλλον της Κύπρου.

 Ζήτω ο αδούλωτος Ελληνικός Κυπριακός Λαός!



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

« ΔIΔΩ ΕΙΣ OΛΟΥΣ AΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΝΗΣΤΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗι ΕΛΠΙΔΙ 
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΟ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1*

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977          

a

Με βαθειά ευγνωμοσύνη αποδέχομαι τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται 
σήμερα δια της αναγορεύσεώς μου σε Επίτιμο Διδάκτορα της 
Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η τιμητική 

αυτή διάκριση αντανακλά σ’ ολόκληρο τον πολυδοκιμασμένο Ελληνικό 
Κυπριακό Λαό, σ’ αυτούς που ζουν και αγωνίζονται για την Πατρίδα και την 
Ελευθερία και ακόμα σ’ αυτούς που δεν ζουν, γιατί θυσιάστηκαν στον Αγώνα 
για την Πατρίδα και την Ελευθερία. Αποδέχομαι την τιμητική διάκριση 
σαν μια νέα εκδήλωση συμπαραστάσεως της Παντείου Σχολής προς τον 
Ελληνισμό της Κύπρου, του οποίου έχω το προνόμιο να ηγούμαι, λαό και άξιο 
και υπεράξιο αυτής και άλλης τιμής.

Ευχαριστώ, θερμώς, κύριε Πρύτανι, για τα καλά λόγια σας για μένα και 
για την αγωνιζόμενη Κύπρο, η οποία στο πρόσωπό σας έχει έναν ακούραστο  
και ικανό συνήγορο  για την ιερή υπόθεσή της. Ομιλίες σας από διεθνή 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου),  τ. ΙΗ΄(1977), Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 2008, σσ. 327-330.



475ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

βήματα και πολλές μελέτες σας για το Κυπριακό πρόβλημα μαρτυρούν 
την αγάπη σας προς την Κύπρο και αποτελούν θετική συμβολή στην κοινή 
προσπάθεια προαγωγής του προβλήματος προς μια δίκαιη λύση. 

Εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνω, επίσης, προς τα μέλη της Συγκλήτου 
και τους καθηγητές της Παντείου Σχολής για την τιμή που απονέμεται σήμερα 
σε μένα και δι’ εμού προς την Κύπρο από το Ακαδημαϊκό αυτό ίδρυμα, που 
τόσα πολλά έχει προσφέρει προς την Επιστήμη και στο Έθνος. 

Η ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής αυτής συνιστά 
ακόμη μια συμβολή στους δεσμούς της Κύπρου με την Πάντειο, δεσμούς που 
ανάγονται στην ίδρυση της Σχολής, γιατί ένας από τους ιδρυτές της ήταν 
Κύπριος, ο αείμνηστος Γεώργιος Φραγκούδης. Σε χρόνια που ο Κυπριακός 
λαός δούλευε κάτω από αποικιακό ζυγό και συγχρόνως αγωνιζόταν για 
την Ελευθερία του, τον έφερε εδώ η αγάπη της μεγάλης Πατρίδος. Και 
η έφεση του Φραγκούδη για την παιδεία και την πνευματική άνοδο τον 
συνέδεσε με τη θεμελίωση του πνευματικού αυτού Ιδρύματος, στο οποίο και 
μεταλαμπάδευσε τη φλόγα και το πάθος, που τρέφει για την ελευθερία και το 
δίκαιο ο Κυπριακός Ελληνισμός.

Συνάδει το γεγονός αυτό προς την υφή και το περιεχόμενο του 
μακροχρόνιου αγώνα της Κύπρου για Ελευθερία, περιεχόμενο κατ’ εξοχήν 
πνευματικό. Η επιβίωση, φυσική και εθνική, του Κυπριακού Ελληνισμού, 
εδώ και τριανταπέντε σχεδόν εκατονταετίες, οφείλεται στην απαρασάλευτη 
προσήλωσή του προς τις Ελληνικές πνευματικές αξίες, οφείλεται στον 
αρχέγονο ακατάλυτο δεσμό του με τις πηγές και τις ρίζες της φυλετικής του 
προελεύσεως και της εθνικής του υποστάσεως. Αυτοί οι πανάχραντοι δεσμοί 
του Ελληνισμού της Κύπρου με την Ελλάδα διασταυρώνονται και ταυτίζονται 
με τα φύτρα της ζωής του, με την ίδια τη ζωή και την ύπαρξή του. Και είναι 
δεσμοί μόνιμοι και αναλλοίωτοι, πέραν από το πρόσκαιρο και το εφήμερο, 
πάνω από κάθε υπολογισμό ή σκοπιμότητα. Αποδείχθηκε τούτο στη διάρκεια 
αγώνων πολλών, αιώνων και θυσιών γενεών αναριθμήτων του Κυπριακού 
Ελληνισμού για τη συντήρηση της εθνικής του οντότητος, για την επιτέλεση 
της πολιτιστικής αποστολής του και για την καταξίωση του πάνω στα μέτρα 
της ελληνικής αρετής, των εθνικών ιδανικών και των ανθρωπιστικών αρχών.

Αγώνας αδιάκοπος υπήρξε η ζωή των Ελλήνων της Κύπρου από τότε 
που ο Κυπριακός λαός γνώρισε τον εαυτό του. Η σπουδαία γεωγραφική 
θέση της Νήσου, που είναι σαν σταυροδρόμι συναντήσεως τριών ηπείρων 
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και σημείο διελεύσεως λαών, υπήρξε ταυτόχρονα τύχη και ατυχία της. 
Η γεωγραφική θέση της είλκυσε πολλούς κατακτητές.  Είδε η Κύπρος 
πολεμίους να αποβιβάζονται στις ακτές της και να εισβάλλουν στη γη της, 
για να εκμεταλλευτούν τον φυσικό πλούτο της ή για να την κάνουν οχυρό 
περαιτέρω επεκτατικών εξορμήσεών τους. Δεν είχε κρικέλια η Κύπρος για 
να την πάρουν να φύγουν, όπως λέγει ο ποιητής, γι’ αυτό εκεί παρέμεινε  η 
θαλασσοφίλητη Νήσος. Και ο μεγαλομάρτυρας Ελληνικός λαός της υπέφερε 
πολλά και εξακολουθεί, ως τώρα, να υποφέρει καρτερικά και να υπομένει τα 
δεινά και τα μαρτύρια.

Σύντομες σχετικά ήσαν οι αναλαμπές ελευθερίας του Κυπριακού λαού. Η 
ιστορική ζωή του σημαδεύεται από κατακτήσεις και ανταγωνισμούς δυναστών 
και επιδρομέων. Πάντοτε, όμως, ο Κυπριακός Ελληνισμός διετήρησε την 
εθνική ταυτότητα και υπόστασή του. Με αυταπάρνηση και αυτοθυσία 
αγωνιζόταν για την Ελευθερία του και έγραψε με το αίμα του λαμπρές σελίδες 
αρετής στην Ιστορία του. Ο Ελληνισμός της Κύπρου εταύτισε την ευδαιμονία 
του με την Ελευθερία, γιατί πίστευε, ότι «εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον», κατά τη 
ρήση του αρχαίου ιστορικού. (Θουκυδίδου, Ξυγγραφή ΙΙ, 40). Η ψυχή του 
ουδέποτε δουλώθηκε, το φρόνημά του ουδέποτε τιθασεύτηκε, η καρδιά του 
παρέμεινε πάντα η ίδια και δεν άλλαξε ποτέ.

Πίστευαν πάντα οι Έλληνες της Κὐπρου ότι χωρίς την Ελευθερία 
η ζωή αποβάλλει την υπερβατική και πνευματική της έννοια. Και είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι ο Κύπριος ιδρυτής της Στωικής φιλοσοφίας 
Ζήνων ο Κιτιεύς,  ο οποίος κατ’ εξοχήν εκφράζει το πνεύμα των ελληνικών 
δημοκρατικών ιδεωδών κατ’ αντίθεση προς τα απολυταρχικά συστήματα των 
καθεστώτων της Ανατολής, θέτει σαν βάση του δημοσίου βίου την πλήρη 
συνείδηση των ευθυνών και υποχρεώσεων, που δημιουργεί στον άνθρωπο 
η συνεχής προσπάθεια για τη διατήρηση της ατομικής και της πολιτικής 
ελευθερίας. 

Συνεχής προσπάθεια και αγώνας για την ανάκτηση και τη διατήρηση της 
ελευθερίας είναι η Ιστορία του Ελληνισμού τής Κύπρου. Και μεγάλες υπήρξαν 
οι εθνικές ταλαιπωρίες και περιπέτειές του. παρά ταύτα η Κύπρος δεν 
υστέρησε σε πνευματική δημιουργία. Υποταγμένος εξωτερικά ο Κυπριακός 
λαός, εσωτερικά έμενε πάντα ελεύθερος. Και στην πνευματική δημιουργία, 
στην τέχνη και στα γράμματα, εύρισκε την κατάφαση των αξιών της ζωής. 
Η πνευματική ζωή του Ελληνικού Έθνους και ο Ελληνοχριστιανικός 



477ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Πολιτισμός μας έχουν εμπλουτιστεί και με την προσφορά της Κύπρου. 
Η καταφυγή στην Τέχνη και στα Γράμματα, στην πολιτιστική ζωή και 
δημιουργία, επώνυμα και ανώνυμα, αποτελούσε στοιχείο αυτοσυντηρήσεως 
και γνώρισμα χαρακτηριστικό του ιστορικού βίου της Κύπρου, που είναι 
θεμελιωμένος στις αξίες της Ελληνικής Αρχαιότητος και στα διδάγματα της 
Θρησκείας του Ναζωραίου. Γι’ αυτό και η «μακαρία νήσος» των παλαιοτέρων, 
η νήσος της Αφροδίτης, έγινε «η νήσος των Αγίων» στους χριστιανικούς 
χρόνους. Η εθνική πίστη και η θρησκευτική ευλάβεια των κατοίκων της 
«γλυκείας χώρας Κύπρου»,  όπως την αποκαλεί ο μεσαιωνικός χρονογράφος, 
έγιναν γνώμονας έργων και συστατικό ζωής. Έγιναν ο άξονας της υπάρξεώς 
της και φάρος φωτισμού της πορείας, των σκέψεων και των λογισμών της.

Στην ιστορική πορεία της και αφού «πολλούς αφέντες άλλαξε» η 
Κύπρος κατώρθωσε το 1960, ύστερα από έναν αιματηρό αγώνα να επιτύχει 
την ανεξαρτησία της. Είναι γεγονός ότι η ανεξαρτησία, που πετύχαμε είχε 
δεσμεύσεις και ιδιοτυπίες και δεν αποτελούσε πλήρη επιβράβευση των 
θυσιών του λαού μας και ευόδωση των πόθων του. Παρά ταύτα, το επίτευγμα 
δεν ήταν μικρό. Εσήμαινε τον τερματισμό του αποικιακού καθεστώτος στην 
Κύπρο, και για τον Κυπριακό λαό άρχιζε ένα νέο κεφάλαιο ανοδικής πορείας 
και προόδου σε όλους τους τομείς. 

Δυστυχώς, το ανορθωτικό έργο και η ανοδική πορεία μας ανεκόπησαν 
από το εγκληματικό πραξικόπημα της χούντας τον Ιούλιο του 1974 και από 
την τουρκική εισβολή που επακολούθησε. Το όμορφο νησί, που άλλοτε 
έθαλλε από χαρά και ευημερία, βυθίστηκε στον όλεθρο και την καταστροφή. 
Αναβίωσε στην Κύπρο ο μεσαιωνικός Αττίλας και εσκόρπισε παντού πένθος 
και ερείπια. Η οδυνηρή νοσταλγία των χιλιάδων προσφύγων, η τραγωδία των 
αγνοουμένων, οι αρπαγές, οι λεηλασίες και τα ποικίλης φύσεως εγκλήματα 
συνθέτουν τη σημερινή δραματική εικόνα της Κύπρου.

Παραβιάζονται ουσιαστικά, σήμερα, στην Κύπρο όλες οι παγκόσμιες 
δημοκρατικές διακηρύξεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δοκιμάζονται στην 
Κύπρο οι διεθνείς αρχές της ηθικής και του δικαίου, γιατί ο ηθικός χώρος 
είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και όταν η Ελευθερία και το Δίκαιο πάσχουν 
σ’ ένα χώρο, στον χώρο της Κύπρου σήμερα, πάσχουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός διέρχεται από τριετίας την πιο κρίσιμη καμπή 
της μακραίωνης ιστορίας του, αντιμετωπίζοντας κίνδυνο φυσικού και εθνικού 
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αφανισμού. Αλλά, παρά τις καταστροφές και τα ερείπια που επεσώρευσε 
η τουρκική εισβολή, πάρα τις συμφορές και τις δοκιμασίες, ο Κυπριακός 
Ελληνισμός παραμένει όρθιος επί των επάλξεων, αγωνιστής για τα δίκαια 
του, συνεπής προς τις ιστορικές παραδόσεις του. Και ατενίζει προς το μέλλον 
με τη σταθερή πίστη ότι θα επικρατήσουν τελικά τα στραγγαλιζόμενα τώρα 
δίκαιά του.

Δεν τρέφομε μισαλλοδοξία και δεν στρεφόμεθα εναντίο των συνοίκων 
μας Τούρκων. Στρεφόμεθα μόνον εναντίο της αδικίας, εναντίον της ξένης 
κατακτήσεως. Αγωνιζόμεθα δια την Ελευθερία, την ακεραιότητα και την 
ενότητα της Νήσου μας. Και επιθυμούμε λύση, που να διασφαλίζει ίσα 
δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως καταγωγής 
ή θρησκεύματος. 

Στην προσπάθειά μας να φθάσουμε σε συμφωνία για λύση του κυπριακού 
προβλήματος κάναμε πολλές υποχωρήσεις. Όμως,  η Τουρκική πλευρά δεν 
έδωσε, ως τώρα, έστω και στοιχειώδη δείγματα καλής θελήσεως. Αλλά 
και για μας οι υποχωρήσεις έχουν ορισμένα όρια, που δεν είναι δυνατόν 
να υπερβούμε. Και είμαστε αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουμε σε 
οποιεσδήποτε εκβιαστικές πιέσεις ή απειλές και να μη δεχθούμε συμβιβασμό, 
που να θέτει σε κίνδυνο την εθνική υπόσταση του Κυπριακού Ελληνισμού και 
το μέλλον της Κύπρου.

Είμεθα ευγνώμονες, που έχουμε στον αγώνα μας, περισσότερο, ίσως, 
από κάθε άλλη φορά, τη συμπαράσταση της Ελλάδας, της Κυβερνήσεως, των 
πολιτικών κομμάτων και ολόκληρου τού ελληνικού  λαού, ο οποίος έδωσε 
συγκινητικά και εμψυχωτικά δείγματα της αγάπης του προς την Κύπρο.

Ευχαριστώ και πάλι θερμώς, κύριε  Πρύτανι και κύριοι Καθηγηταί,  για 
τη μεγάλη τιμή, που μου κάνατε με την απονομή του τίτλου του Επιτίμου 
Διδάκτορος. Η ευγενής αυτή χειρονομία σας προσφέρει έναν ακόμα κρίκο 
στην άλυση των κοινών αισθημάτων και των κοινών αγώνων για την 
Ελευθερία της Κύπρου.

Εύχομαι στην Πάντειο Σχολή απρόσκοπτο και πάντα καρποφόρο το 
εκπαιδευτικό, πνευματικό και εθνικό έργο της.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ

ΕΠΙ ΤΗι ΤΡΙΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 1*

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977    

Ζ 
Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, η μνήμη μαύρων επετείων και αποφράδων 

ημερών πήρε σήμερα έκφραση και μορφή παγκυπρίου συναγερμού και 
παλλαϊκού συλλαλητηρίου, για καταδίκη της προδοσίας και των εγκλημάτων, 
που έγιναν εις βάρος σου από σκοτεινές δυνάμεις. Αποτελεί το σημερινό 
συλλαλητήριο έντονη καταδίκη του Ιουλιανού προδοτικού πραξικοπήματος 
και της βάρβαρης Τουρκικής εισβολής, που επακολούθησε. Και, πολύ 
περισσότερο, αποτελεί η παλλαϊκή αυτή συγκέντρωση διαδήλωση της 
ακλονήτου αποφάσεώς σου για αντίσταση κατά του εισβολέα και για 
συνέχιση του αγώνα μέχρι την δικαίωση. 

Τρία χρόνια πέρασαν από την ημέρα του εγκληματικού εκείνου 
πραξικοπήματος και της επιδρομής του Τουρκικού Αττίλα. Ο πόνος από 
τη μεγάλη συμφορά και η αγωνία για το μέλλον έγιναν έκτοτε καθημερινά 
βιώματά σου. Επί τρία χρόνια υποφέρεις και βασανίζεσαι. Παρά ταύτα, 
στέκεις όρθιος. Και όρθιος πάντα θα παραμένης επί των αγωνιστικών 
επάλξεων. Υπερήφανος για σένα, υπερήφανος για το προνόμιο να είμαι ο 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου  Κύπρου Μακαρίου Γ΄. ΄(επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΗ΄(1977), 
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 2008, σσ. 349-357.
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εκλελεγμένος ηγέτης σου, σού απευθύνω τον χαιρετισμό της αγάπης μου. 
Χαιρετίζω με αισθήματα τιμής και θαυμασμού το αδούλωτο φρόνημά σου και 
το αγωνιστικό πνεύμα σου. Θαυμάζω την μεγαλοσύνη σου, που «μετριέται με 
της καρδιάς το πύρωμα» και με το σθένος στις πολλές δοκιμασίες, στις οποίες 
άντεξες και δεν ελύγισες, ήρωα και μεγαλομάρτυρα Κυπριακέ λαέ. 

Με πολλή χαρά χαιρετίζω, επίσης, και καλωσορίζω στην Κύπρο τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 
ο οποίος με την ομιλία του στη συγκέντρωσή μας διερμήνευσε όχι μονάχα 
τα προσωπικά αισθήματά του, αλλά και τα αισθήματα της αγάπης και της 
αλληλεγγύης όλων των αντιπροσώπων του Έθνους. 

Η φωνή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων σ' αυτόν τον χώρο 
ήταν η φωνή της Ελλάδος, που μετέδιδε μήνυμα αλληλεγγύης στον αγώνα 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Είμεθα ευγνώμονες για την πολύτιμη αυτή 
συμπαράσταση.  Ευχαριστίες εκφράζω και προς όλους τους εκπροσώπους 
Ελληνικών και διεθνών οργανώσεων και επιτροπών, που με την εδώ παρουσία 
τους και τις συμμετοχές του λαού μας διαδηλώνουν  την αλληλεγγύη 
τους στον αγώνα μας, ο οποίος πρέπει να είναι αγώνας όλων εκείνων, που 
πιστεύουν στα ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Τα ιδεώδη αυτά καταπατούνται καταφώρως στην Κύπρο, όπου μια 
φρικτή τραγωδία εκτυλίσσεται και επί τρία χρόνια συνεχίζεται με άγνωστον 
ακόμα τον επίλογό της. Πρόλογος αυτής της τραγωδίας ήταν το αντεθνικό 
πραξικόπημα της Ελληνικής χούντας. Η προδοσία της δικτατορικής 
Κυβερνήσεως των Αθηνών έπληξε, τον Ιούλιο του 1974, στο πρόσωπο της 
Κύπρου ολόκληρο τον Ελληνισμό. Η Κύπρος υπήρξε, βέβαια, το μεγάλο 
θύμα αυτής της προδοσίας. Γιατί αυτή υπέστη την Τουρκική εισβολή, η 
οποία και συνεχίζεται με την βίαιη κατοχή προγονικών εδαφών μας  και με 
τον εκτοπισμό χιλιάδων Ελλήνων Κυπρίων από τα σπίτια και τις περιουσίες 
τους. Αλλά και ο Ελληνισμός στο σύνολό του συμπάσχει και αισθάνεται 
την καταστροφή σαν δική του απώλεια. Γιατί κοινή ήταν πάντα η μοίρα 
των Ελλήνων. Μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η υπό την Προεδρία του κ. Κωνσταντίνου 
Καραμανλή Ελληνική Κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, 
εκφράζοντας το πανελλήνιο αίσθημα, προσφέρουν πολύπλευρη βοήθεια και 
συμπαράσταση στον αγωνιζόμενο για φυσική και εθνική επιβίωση Κυπριακό 
Ελληνισμό. Αυτή η πανελλήνια αλληλεγγύη παραμένει το σημαντικώτερο 
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έρεισμα του σκληρού αγώνα μας για δικαίωση. Και είναι η αλληλεγγύη αυτή 
η φυσική έκφραση των μονίμων και αναλλοιώτων δεσμών, που για χιλιάδες 
χρόνια συνδέουν τον Ελληνισμό της Κύπρου με τον Ελληνισμό της Ελλάδος. 
Και είναι οι δεσμοί αυτοί για μας του Έλληνες Κυπρίους φύτρα ζωής, ρίζες 
που τροφοδοτούν και συντηρούν την εθνική ύπαρξη και υπόστασή μας. 

Από τη συμπαράσταση της Ελλάδος και την αλληλεγγύη των 
φιλελευθέρων λαών αντλούμε δύναμη και θάρρος για να συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας μέχρι την αποκατάσταση των καταπατουμένων δικαίων μας. 
Και ο αγώνας θα συνεχισθεί. Τα τρία χρόνια, που πέρασαν απέδειξαν, ότι ο 
λαός μας δεν κάμπτεται και δεν λυγίζει κάτω από οποιεσδήποτε δυσκολίες 
και αντιξοότητες. Επί τρία χρόνια ζούμε καθημερινά ένα μεγάλο δράμα. 
Τάφοι και σταυροί, που πάνω τους σκύβουν και θρηνούν μαυροντυμένες 
μάνες, αγνοούμενοι, που αγωνιούμε για την τύχη τους, εγκλωβισμένοι, που 
ανησυχούμε για την διαβίωσή τους, κατοχή εδαφών μας, ξερίζωμα αδελφών 
μας, βεβήλωση των  ιερών μας αποτελούν πτυχές του μεγάλου Κυπριακού 
δράματος. Αναρίθμητα δεινά και συμφορές, ερείπια και καταστροφές επέφερε 
στην Κύπρο ο Τουρκικός Αττίλας. Αντιμετωπίσαμε κίνδυνο φυσικού και 
εθνικού αφανισμού. Και πολλοί πιθανώς ενόμισαν ότι με την επέλαση του 
Τούρκου εισβολέα έφθανε το τέλος του Κυπριακού Ελληνισμού. Απέδειξεν, 
όμως, ο λαός μας, ότι διαθέτει πλούτο αρετής, δυναμισμό και ζωτικότητα. Και 
θα ζη εις τους αιώνες και ποτέ δεν θα χαθή. Γιατί δεν χάνονται οι λαοί, που 
θέλουν να ζήσουν και αγωνίζονται να ζήσουν.

Οι θλιβερές επέτειοι της προδοσίας και της εισβολής κεντρίζουν έντονα 
την σκέψη, που με οδύνη στρέφεται στις σκλαβωμένες περιοχές της νήσου 
μας. Και η θύμησή τους είναι προσκλητήριο σε αγώνα για το ξεσκλάβωμά 
τους. Δεν ξεχνούμε τα σκλαβωμένα χωριά και τις πόλεις μας. Δεν ξεχνούμε 
τους σκλαβωμένους τόπους, που πάνω τους είναι κτισμένοι βωμοί και εστίες 
μας και μέσα τους είναι θαμμένοι γονιοί και πρόγονοί μας. Αντιστασιακό 
πνεύμα και αγωνιστική πορεία είναι η  επιταγή των δύο μαύρων επετείων, που 
έχουν συνδεθή  με τα αίτια και τα αιτιατά του εθνικού μας δράματος. 

Αλλά ποιά ήταν η εξέλιξη του δράματος της Κύπρου στα τρία χρόνια, 
που μας πέρασαν, και ποιές οι προοπτικές για λύση του; Ποιά, με άλλα λόγια, 
ήταν μέχρι τώρα η πορεία του Κυπριακού προβλήματος; Απογοητευτική 
είναι η απάντηση. Ουδεμία απολύτως πρόοδος εσημειώθη. Αλλεπάλληλοι 
κύκλοι διακοινοτικών συνομιλιών προσέκρουσαν στην Τουρκική αδιαλλαξία 
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και δεν κατέληξαν σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Ο χρόνος των συνομιλιών 
χρησιμοποιείται από Τουρκικής πλευράς για την άνετη παγίωση τετελεσμένων 
γεγονότων και για την συγκάλυψη διχοτομικών σχεδίων. Και έχω τη γνώμη, 
ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν οι συνομιλίες, αν η Τουρκοκυπριακή 
ηγεσία δεν είναι έτοιμη να υποβάλη σαφείς προτάσεις για όλες τις πτυχές 
του προβλήματος. Διαφορετικά, θα συνεχισθή η Τουρκική παρελκυστική 
πολιτική και άκαρπες θα είναι οι συνομιλίες.

Αν οι συνομιλίες δεν επαναληφθούν, ποιά θα είναι η άμεση ενέργειά 
μας; Θα προσφύγουμε ξανά στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν αναμένουμε, βέβαια, 
από τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού άμεση ή αυτόματη λύση 
του προβλήματός μας. Αλλά και δεν πρέπει να υποτιμούμε την αξία των 
ψηφισμάτων. Η προσφυγή μας στα Ηνωμένα Έθνη είναι και ενέργεια για την 
περαιτέρω διεθνοποίηση του Κυπριακού. Το πρόβλημά μας πρέπει μέχρι την 
λύση του να προβάλλεται στο διεθνές προσκήνιο και να φωτίζεται συνεχώς 
από διεθνείς προβολείς. Διαφορετικά θα ξεχασθή, η διεθνής κοινή γνώμη δεν 
θα ασχολείται με αυτό και η Τουρκία θα παραμένη ανενόχλητη στην συνέχιση 
της εγκληματικής επιδρομής της. Τεραστία είναι η σημασία της διεθνούς 
κοινής γνώμης, την οποίαν η Τουρκία δεν μπορεί επ’ άπειρον να περιφρονή 
και να εμπαίζη χωρίς δυσάρεστες  γι’ αυτήν συνέπειες. Υπό την πίεση της 
διεθνούς κοινής γνώμης η Τουρκία θα αντιληφθή – αν ακόμα δεν αντελήφθη 
– ότι η εκκρεμότητα  του Κυπριακού δεν εξυπηρετεί, ούτε βραχυπροθέσμως, 
ούτε μακροπροθέσμως τα συμφέροντά της. Και όχι μονάχα στα Ηνωμένα 
Έθνη, αλλά και σε όλα τα διεθνή βήματα πρέπει να ακούεται η φωνή του 
δικαίου μας και οι καταγγελίες μας κατά της Τουρκίας για την επιδρομή της 
στην Κύπρο και τα πολλά εγκλήματα σε βάρος του λαού μας.

Από αρκετού καιρού γίνεται λόγος για μια ευρύτερη διεθνή διάσκεψη 
επί του Κυπριακού προβλήματος. Η Κυπριακή Κυβέρνηση ήταν εξ αρχής 
σύμφωνη για μια τέτοια διάσκεψη και στη νέα προσφυγή μας στα Ηνωμένα 
Έθνη θα προβάλουμε έντονα το αίτημα και θα ζητήσουμε απόφαση για την 
σύγκληση  διεθνούς διασκέψεως, η οποία θα ασχοληθή με την εξεύρεση 
λύσεως του Κυπριακού. Πιστεύω, πως τέτοια διάσκεψη μπορεί να μεθοδεύση 
και να προωθήση λύση του προβλήματος.  Πιθανώς, όμως, το αίτημά μας 
αυτό να προσκρούση στην αρνητική στάση της Τουρκίας ή και μερικών 
άλλων χωρών. Γι’ αυτό και απαιτείται από τώρα η κατάλληλη προεργασία, για 
να έχη δυνατότητες επιτυχίας η προσπάθειά μας για διεθνή διάσκεψη. 
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Γίνεται λόγος και περί μεσολαβητικών προσπαθειών και περί προσφοράς 
καλών υπηρεσιών εκ μέρους χωρών που έχουν επιρροή επί της Τουρκίας και 
δυνατότητες πιέσεώς της. Η θέση μας στο θέμα των μεσολαβήσεων και της 
προσφοράς καλών υπηρεσιών ήταν πάντα πολύ σαφής. Δεχόμεθα προσφορά 
βοηθείας οποιασδήποτε προελεύσεως και οποιασδήποτε μορφής, εφ’ όσον 
η προσφορά γίνεται χωρίς όρους και ανταλλάγματα, που υποθηκεύουν το 
μέλλον μας και εφ’ όσον το πρόβλημά μας δεν εκτροχιάζεται έξω από τα 
πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά, συγχρόνως, πρέπει να τονίσω ότι η 
Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει περιθώρια άλλων υποχωρήσεων, γιατί 
έκαμε ήδη πολλές και έφθασε σε όρια, που δεν μπορεί να υπερβή. Και, 
επομένως, οι πολιτικές συνταγές ή συμβουλές περί αμοιβαίων υποχωρήσεων 
δεν πρέπει να απευθύνωνται προς τους Έλληνες Κυπρίους. Υποχωρήσεις 
πρέπει να ζητούνται μονάχα από την Τουρκική πλευρά, αν υποχώρηση 
μπορεί να ονομασθή στην περίπτωση αυτή η επιστροφή κατακτηθέντων 
διά στρατιωτικής βίας. Η πολιτική αστάθεια και τα εσωτερικά προβλήματα 
της Τουρκίας δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται σαν επιχειρήματα 
δικαιολογητικά της Τουρκικής αδιαλλαξίας.  Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι 
θύμα των χρονίων εσωτερικών ανωμαλιών και προβλημάτων της Τουρκίας. 

Το μεγάλο, όμως, ερώτημα είναι τι θα κάνουμε και πώς θα αντιδράσουμε, 
αν ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ούτε οι συνομιλίες ούτε οι μεσολαβήσεις μπορούν 
να προωθήσουν αποτελεσματικά το πρόβλημά μας προς τη λύση του. 
Μερικοί συμβουλεύουν να δείξουμε περισσότερο ρεαλισμό για να βρεθή 
συμβιβασμός. Και επικαλούνται το επιχείρημα, ότι με την πάροδο του χρόνου 
σταθεροποιούνται τα τετελεσμένα γεγονότα και οι ευκαιρίες χάνονται. 
Ορθόν το επιχείρημα ότι ο χρόνος συμβάλλει στην παγίωση της «ντε φάκτο» 
καταστάσεως. Αλλά δεν παρουσιάσθηκε μέχρι τώρα ευκαιρία για συμβιβασμό 
και συμπεφωνημένη λύση του προβλήματος. Είμαστε υπέρ του συμβιβασμού. 
Αλλά συμβιβασμός δεν σημαίνει βέβαια την εκ μέρους μας αποδοχή των 
τετελεσμένων γεγονότων. Πρέπει, ακόμα, να προσθέσω, ότι σε εθνικά 
προβλήματα, σαν το Κυπριακό, ο πολύς «ρεαλισμός»  στην αντιμετώπισή 
τους ισοδυναμεί προς ηττοπάθεια. Είμαστε ρεαλιστές, ώστε να βλέπουμε στις 
διαστάσεις της την σκληρή πραγματικότητα και να μη την παραγνωρίζουμε. 
Ουδέποτε, όμως, θα την αναγνωρίσουμε και θα την νομιμοποιήσουμε με την 
υπογραφή μας. Ακούομε συχνά την απειλή, ότι αν δεν αναγνωρίσουμε τις νέες 
πραγματικότητες, που δημιούργησεν η Τουρκική εισβολή, για να στηριχθή 
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πάνω σ’ αυτές ένας συμβιβασμός, τότε η Τουρκοκρατουμένη περιοχή, που 
είναι σήμερα είδος προτεκτοράτου της Τουρκίας, θα ανακηρυχθή μονομερώς 
σε χωριστό ανεξάρτητο Τουρκοκυπριακό κράτος. Δεν αποκλείουμε αυτό το 
ενδεχόμενο. Αλλά και πάλιν δεν θα ενδώσουμε και δεν θα απεμπολήσουμε  
τα δίκαια και τα δικαιώματά μας. Και ο αγώνας, ο μακροχρόνιος αγώνας, θα 
είναι εθνική ανάγκη και επιταγή για να βρούμε δικαίωση. 

Πιστεύει, πιθανώς, η Τουρκία, ότι η πάροδος του χρόνου και οι πολλές 
δυσκολίες θα μας απογοητεύσουν, ώστε να εγκαταλείψουμε τον αγώνα και 
να υποταχθούμε τελικά στη μοίρα μας. Αυτό δεν θα γίνη ποτέ. Αγωνιστές 
ανυπότακτοι θα είμαστε όσα χρόνια και να περάσουν, όσες δυσκολίες και να 
συναντήσουμε. Η αγωνιστική σημαία μας ουδέποτε θα υποσταλή. 

Ερωτήματα και σκεπτικισμό γεννά ίσως σε μερικούς η ιδέα για 
μακροχρόνιο αγώνα. Και άλλοι, ίσως, να τον θεωρούν απλή κενολογία 
και συνθηματολογία. Αυτοί είναι οι ολιγόπιστοι και ηττοπαθείς. Πίστη 
απαρασάλευτη στη νίκη του δικαίου μας, πίστη σταθερή στο μέλλον μας και 
απόφαση ακλόνητη να μην ενδώσουμε στην βία αποτελούν την αφετηρία 
και την προϋπόθεση αυτού του αγώνα. Ως προς τα μέσα και  τον τρόπο της 
διεξαγωγής του, δεν νομίζω, πως πρέπει να μιλήσω αναλυτικά και να πω 
πολλά. Λέγω μονάχα ότι ο μακροχρόνιος αγώνας – υπαγόρευση ανάγκης και 
όχι εκλογή μας – θα πάρει σταδιακά  πολλές μορφές. Η σύμπνοια Αθηνών 
και Λευκωσίας, η σταθερότητα πολιτικής γραμμής, η αμυντική θωράκισή 
μας αποτελούν τα βάθρα για τη διεξαγωγή αυτού του αγώνα. Η προσπάθεια 
ανακάμψεως την οικονομίας μας, σε συνδυασμό με τη δικαιοτέρα κατανομή 
των οικονομικών βαρών, αποτελεί επίσης σοβαρό υπόβαθρο και στερέωση του 
μακροχρονίου αγώνα. Πρώτα, όμως, απ’ όλα απαιτείται ισχυρό και αρραγές 
εσωτερικό μέτωπο, που να το διασφαλίζη η ενότητα του λαού μας. Θα έλεγα, 
πως αυτή η ενότητα υπάρχει. Και μικρά είναι τα ρήγματα του εσωτερικού 
μετώπου. Υπάρχουν, βέβαια, μερικά αμετανόητα στοιχεία. Αλλά ούτε ΕΟΚΑ 
Β΄ ούτε τυχόν ΕΟΚΑ Γ΄ έχουν δυνατότητες οργανώσεως  και δράσεως. Για 
κάθε, όμως, ενδεχόμενο, λαός και Κυβέρνηση θα επαγρυπνούν. Γιατί δευτέρα 
προδοσία θα επιφέρη την τελική καταστροφή μας. 

Ο αγώνας μας δεν στρέφεται κατά των Τουρκοκυπρίων. Είναι και αυτοί 
θύματα της Τουρκικής εισβολής και δεν είναι αντίδικοί μας. Αντίδικός μας 
είναι η Τουρκία. Αυτή είναι ο εισβολέας που θέλουμε να διώξουμε, για να 
λυτρωθούμε Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου. Για τις τυχόν διαφορές μας 
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με τους συνοίκους Τούρκους εύκολα βρίσκουμε διευθέτηση, αν λείψουν 
οι ξένες επεμβάσεις. Ουδέποτε ήταν πρόθεσή μας να στερήσουμε τους 
Τουρκοκυπρίους από τα δικαιώματά τους ως ίσων πολιτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Και ισοπολιτεία, ισονομία και ίσες ευκαιρίες για όλους τους 
κατοίκους της Κύπρου, που την θέλουμε ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ενιαία, 
ακέραιη, αδέσμευτη και χωρίς ξένους στρατούς, είναι η σταθερή επιδίωξη και 
ο σκοπός του σημερινού αγώνα μας. 

Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, 

Δραματική ήταν η πορεία σου στα τρία χρόνια από το προδοτικό 
πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή. Στην απέραντη συμφορά σου έδειξες 
σθένος αταλάντευτο και δύναμη ψυχής ακατάβλητη. Με πίστη και καρτερία, 
με αντοχή και εγκαρτέρηση, με θάρρος και αποφασιστικότητα αντιμετώπισες 
τις εθνικές περιπέτειες και τις σκληρές ταλαιπωρίες, τις καταστροφές και τα 
ερείπια, που προκάλεσε ο Αττίλας. Και παρέμεινες όρθιος. Αντιμετώπισες 
τη συμφορά σου με ορθία την ψυχή, με κατακόρυφο το φρόνημα, με ψηλά 
το μέτωπο. Οι επιπτώσεις της προδοσίας εξακολουθούν ακόμα να πιέζουν 
την ψυχή και την καρδιά σου. Αλλά δεν κάμπτεσαι και δεν γονατίζεις. Δεν 
πτοείσαι και δεν υποκύπτεις. Δεν προσκυνάς και δεν παραδίδεσαι. Και το 
σημερινό συλλαλητήριό σου είναι έκφραση του αγωνιστικού παλμού σου 
και πολύβοη διακήρυξη της αδαμάστου θελήσεώς σου να συνεχίσης την 
αντίσταση, να συνεχίσης τον αγώνα, ανεξαρτήτως χρόνου και ανεξαρτήτως 
θυσιών, μέχρι της φυγής του Τούρκου επιδρομέα από τα χώματά σου, μέχρι 
της νίκης του δικαίου σου. Και το δίκαιο σου θα νικήση. 

Ζήτω ο αδούλωτος Ελληνικός Κυπριακός λαός!



Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α΄
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ Γ' 1*  

 a
« Ο  σημαιοφόρος έπεσε.

Κρατήστε τις σημαίες
να μην κυλίσουν κατά γης

κι ο θάνατος τις πάρει».

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Εκπρόσωποι των Αγίων του Θεού 
Εκκλησιών, Άγιοι Αδελφοί και Μέλη της Ιεράς Συνόδου, Εξοχώτατε Πρόεδρε 
της Δημοκρατίας της Ελλάδος, Εξοχώτατε Προεδρεύων της Δημοκρατίας της 
Κύπρου, Εκλαμπρότατοι Εκπρόσωποι των ξένων χωρών, κύριοι Υπουργοί, 
ευλαβείς λειτουργοί του Υψίστου, πενθοφόρε και πονεμένε λαέ της Κύπρου! 

Βαρύ το πένθος και στυγνό, που έπληξε την Εκκλησία και τον λαό της 
Νήσου μας. Ο Ποιμένας και Εθνάρχης, ο αγωνιστής και σημαιοφόρος, ο 
ικανός πηδαλιούχος της Εκκλησίας και της Πατρίδας ο σοφός κυβερνήτης, ο 
πρόμαχος της ηθικής και του δικαίου, εκείνος που στις πέντε Ηπείρους έφερε 
τον ύμνο των Ελλήνων, ο στοργικός του λαού πατέρας, εκείνος που έσφυζε 
από ζωή και δράση, ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, 
Μακάριος ο Γ΄ βρίσκεται σήμερα μπροστά μας νεκρός. Το άγγελμα του 
θανάτου του σαν φοβερός σεισμός συγκλόνισε τη γη συνθέμελα και σκότισε 
τον ουρανό της Κύπρου. Γιατί έπεσε ο πρωταγωνιστής της Λευτεριάς και 

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΗ΄ (1977), Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,  Λευκωσία, 2008, σσ. 872-878.

o
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της Δικαιοσύνης, έπεσε στον αγώνα για την επικράτηση των ηθικών αρχών 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γονατίστε μπροστά του έθνη και λαοί. 
Γονατίστε μπροστά του ισχυροί της γης. Γιατί δεν μπορείτε να φθάσετε το 
μεγαλείο και το ανάστημά του. Γιατί εκείνος δεν διεκήρυττε μόνο. Πίστευε και 
αγωνιζόταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έπεσε γι’ αυτά, κτυπημένος από 
την πικρία και τη θλίψη, για την ασυνέπεια, την ανειλικρίνεια, την υποκρισία 
των ισχυρών της γης. Έπεσε ορθός στις επάλξεις του αγώνα. Γι’ αυτό το πένθος 
από την πτώση του δεν είναι μόνο δικό μας πένθος, δεν είναι μόνο πένθος 
του Ελληνισμού, αλλά παγκόσμιο πρέπει να είναι, πρέπει να είναι πένθος 
κάθε ανθρώπου και κάθε λαού, που πιστεύει και αγωνίζεται για τις ίδιες αρχές, 
για τις ίδιες πανανθρώπινες αξίες. Και η πτώση του αγωνιστή, και ο θάνατος 
του Μακαρίου, αιτία να γίνει πρέπει τύψης και εντροπής για κείνους, που 
στάθηκαν ασυγκίνητοι και απαθείς μπροστά στο βάρος του σταυρού του. Βαρύ 
το πένθος πράγματι και ο πόνος ανυπόφορος. Πώς να χωρέσει στην ψυχή μια 
τέτοια καταιγίδα, όταν  μισή η Πατρίδα βρίσκεται  και ο αγωνιστής νεκρός;

Μ’ αυτό τον πόνο στην ψυχή, μ’ αυτή την καταιγίδα πώς να μπορέσουμε 
να βρούμε τις λέξεις για να πλέξουμε το φωτοστέφανο της δόξας, που 
περιβάλλει τη σεπτή μορφή του Μεγάλου Νεκρού; Πώς να τραγουδήσουμε με 
θούρια την ηρωική ζωή του; πώς μ’ ένα πτωχό επικήδειο να σκιαγραφήσουμε 
το ασύλληπτο μεγαλείο του;

Αλλά, δεν χρειάζεσαι εσύ, Μακάριε, μεγάλε αρχηγέ μας, επικήδειο. 
Όποιος κι αν είναι, θα είναι πτωχότερος του πλούτου της ψυχής σου. Οι 
χιλιάδες του αγαπημένου σου λαού, που κατακλύζουν σήμερα τον χώρο τούτο 
για να σε χαιρετίσουν για ύστατη φορά, και που ποτίζουν και μαλακώνουν της 
γης το χώμα με τις πηγές των δακρύων τους, είναι για σένα η καλύτερη, η πιο 
ζωντανή μαρτυρία του μεγαλείου σου, είναι ο έπαινος της αρετής σου και της 
αγωνιστικής σου ζωής το εγκώμιο.

Γι’ αυτό συγχώρεσέ μου, πνευματικέ μου πατέρα και δάσκαλε, εάν, για να 
συμμορφωθώ με την επιταγή, μικράνω το μεγαλείο σου με τα πτωχότατα της 
γλώσσας μου ψελλίσματα. 

Από το ομώνυμο της Παναγιάς χωριό ξεκίνησε ο Μακάριος τη γήινη, 
τη φωτεινή και μαρτυρική πορεία του. Βοσκός το πρώτο του επάγγελμα και 
το όνομά του Μιχαήλ. Του Κύκκου το περίφημο  και ιστορικό Μοναστήρι 
τον δέχθηκε αργότερα. Και μέσα στην ιερή του Μοναστηριού κοινότητα, 
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κάτω από τις αψίδες και της Εκκλησίας τους θόλους μορφώθηκε μέσα του η 
πίστη στις θεϊκές και πανανθρώπινες αξίες. Και γνώρισε και πίστεψε πως ο 
αγώνας για την επικράτησή τους καταξιώνει τη ζωή στο γήινο πέρασμά της. 
Ως υπότροφος της Μονής τέλειωσε το Γυμνάσιο. Χειροτονήθηκε Διάκονος 
από τον αοίδιμο Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο και ονομάσθηκε  Μακάριος. 
«Ὡς ἔλαφος διψῶσα ἐπί τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων» πήγε στις κλεινές Αθήνες 
για να ολοκληρώσει τη μόρφωσή του. Και απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής 
χειροτονήθηκε εκεί Πρεσβύτερος από έναν άλλον μάρτυρα και αγωνιστή 
Ιεράρχη, τον Αργυροκάστρου Παντελεήμονα. 

Ως υπότροφος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
παρακολούθησε μαθήματα Κοινωνιολογίας  στης Βοστώνης το Πανεπιστήμιο. 
Αγάπησε πολύ τα γράμματα και ήθελε να γίνει δάσκαλος, καθηγητής, 
παιδαγωγός. Αλλά ο Θεός άλλως αποφάσισε. Η φήμη του για το φωτοβόλο 
πνεύμα του, για τις αρχές του, για τη λαμπρότητα της αρετής του ξαπλώθηκε 
στην Κύπρο όλη. Και γι’ αυτό σαν σπούδαζε ακόμη, «ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ» 
αναδεικνύεται Μητροπολίτης  της παλαιφάτου και ιστορικής Μητρόπολης 
Κιτίου. Από την πρώτη στιγμή που πήρε στα χέρια του της Επισκοπής το 
πηδάλιο κέρδισε τις ψυχές του ποιμνίου του  με την ευγένεια της δικής του 
ψυχής. Τα κηρύγματά του συγκινούν και ενθουσιάζουν και προδιαγράφουν 
την ιστορική του πορεία. Φάνηκε αμέσως ο αγωνιστής, ο μυσταγωγός, ο 
πρωτοπόρος. Γι’ αυτό, και όταν σε δυο χρόνια  μόνο χρόνια , απέθανε ο 
αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Β΄,  όλων τα βλέμματα στράφηκαν 
προς τον νεότατο  τότε Μητροπολίτη Κιτίου. Και ο Μακάριος από το 1950 
αναδεικνύεται ομόφωνα Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης της Κύπρου. Γρήγορα 
διαπιστώνεται πως ο θρόνος του Αποστόλου Βαρνάβα γέμισε με μια ξεχωριστή 
και μοναδική φυσιογνωμία.

Η ζωογόνα πνοή της φωτισμένης του σκέψης διαχέεται αμέσως σ’ όλες 
τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Πρώτο του μέλημα του Κλήρου η μόρφωση και 
ανύψωση. Η Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» γίνεται μορφωτήριο και 
αναμορφωτήριο και φυτώριο ιερέων ευλαβών. Η φοίτηση από τριετής γίνεται 
πενταετής. Και η Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα αρχίζει να στελεχώνεται 
με ικανούς και μορφωμένους κληρικούς. Φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
εθνικοχριστιανικά σωματεία, φιλόπτωχοι αδελφότητες, πνευματικοί, 
πολιτιστικοί και επιστημονικοί σύλλογοι και σύνδεσμοι βρίσκουν στο 
πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου τον ιδρυτή, τον χορηγό, τον ενισχυτή, τον 
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προστάτη. Η παιδεία βρίσκει τον στυλοβάτη της. Συστηματική και σημαντική 
αναγέννηση της θρησκευτικής και πνευματικής του λαού ζωής. Φωτισμένη 
διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας για να μπορεί να ανταποκρίνεται 
στις πολλαπλές θρησκευτικές, εθνικές, πολιτιστικές, πνευματικές και υλικές 
του λαού ανάγκες. Η σφραγίδα του πολιτισμού σε κάθε έργο του. Ο τόνος 
της Επιστήμης σε κάθε επιδίωξή του. Έργο της προσωπικής του δημιουργικής 
πνοής  το καλλιμάρμαρο της Αρχιεπισκοπής Μέγαρο. Τάξη, ευπρέπεια, 
πολιτισμός και αξιοπρέπεια σ’ όλα τα έργα του, σ’ όλες τις εκδηλώσεις του, 
μαρτυρούν της ψυχής του τα πολλαπλά χαρίσματα.

Με ενθουσιασμό που συνάρπαζε, με πίστη ακλόνητη στους οραματισμούς 
του προχωρούσε πάντοτε προς τα ωραία και μεγάλα χωρίς ψυχρούς 
υπολογισμούς, χωρίς ενδοιασμούς και φόβους και τα επιτύγχανε. Ήταν 
οραματιστής μαζί και πραγματοποιός, ήταν φιλελεύθερος και νεωτεριστής, 
αλλά μαζί και πιστός στις παραδόσεις και στα έθιμα. Κάλλος μορφής και 
αξιοπρέπεια αρχιερατικής παρουσίας, αλλά ασύγκριτο κάλλος ψυχής και 
υψηλών ευγενών αισθημάτων ταμείο συνιστούσαν τον άνθρωπο και Αρχιερέα 
Μακάριο. Και με τα δυο χέρια άφθονα «ἐπέχεε ἔλαιον καὶ οἶνον» πάνω στις 
πληγές και στους πόνους του δυστυχούντος λαού.  Ποιος ασθενούσε και δεν 
ασθενούσε κι’ αυτός; Ποιος πονούσε και δεν υπέφερε μαζί του; Ποιος αδικείτο 
και δεν τον εύρισκε υπερασπιστή και συμπαραστάτη; Πατέρας ήταν μαζί και 
αδελφός και συγγενής και φίλος για τον καθένα και για όλους μαζί. Οι ενδεείς 
και οι πάσχοντες, η απαλή νεότητα και τα συρόμενα γηρατειά, τα ορφανά και 
οι χήρες, οι πενθούντες και οι κλαίοντες στο σεπτό του πρόσωπο καταφύγιο 
εύρισκαν σωτηρίας και από την ακένωτη ψυχή του στοργή αντλούσαν και 
ενίσχυση, καθοδήγηση, παρηγορία και συμπαράσταση. 

Η ιερά Αρχιεπισκοπή λιμένας γίνεται γαλήνης και ασφάλειας στους 
χειμαζομένους, αέναος πηγή παρηγορίας και ανακούφισης στους βυθισμένους 
στη θλίψη και τα βάσανα. Αλλά και ταμείο εμψύχωσης και ενίσχυσης και σ’ 
εκείνους που είχαν τις καταβολές και τη θέληση να προχωρήσουν μπροστά, να 
κατακτήσουν κορφές. Δεν έβλεπε την Εκκλησία ο Μακάριος σαν οργανισμό 
εξώκοσμο, αδιάφορο για τα όσα συμβαίνουν γύρω της. Την έβλεπε ζώσα 
και ενεργό, που στρατεύεται μέσα στον κόσμο και για χάρη του κόσμου. Τα 
προβλήματα του λαού είναι και δικά της προβλήματα, είτε πνευματικά είναι 
αυτά, είτε εθνικά είτε υλικά. Και ο Ιεράρχης πρέπει να είναι μαζί και μύστης και 
μυσταγωγός, διδάσκαλος και οδηγός, φρονηματιστής  και εθνικός ποδηγέτης, 
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οικοδόμος και αναμορφωτής, υπηρέτης του λαού, του έθνους, της κοινωνίας, 
του ανθρώπου.

Αλλά, και η ιεραποστολική δράση, ως και η όλη δράση του Μακαρίου δεν 
περιωρίσθη στης Κύπρου τα στενά όρια. Η φήμη της αγωνιστικότητας του 
για τη λευτεριά και τη δικαιοσύνη κατέστησε την ιερή μορφή του σύμβολο 
σεβαστό και πολυθρύλητο σ’ όλους τους λαούς, που αγωνίζονται ενάντια 
στην καταπίεση και την τυραννία. Τον αγάπησαν όχι μόνον οι Κύπριοι, αλλά 
και οι ξένοι λαοί. Γι’ αυτό και τη θρησκεία που εκπροσωπούσε, την ορθόδοξη 
χριστιανική πίστη, θέλησαν να την κάνουν και δική τους πίστη και δική τους 
θρησκεία. Οι χιλιάδες των ιθαγενών της Αφρικής, που βαπτίσθηκαν ομαδικά 
από τον Μακάριο, μοναδικό φαινόμενο στον αιώνα μας, και που δέχθησαν 
τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία, και που τον θεωρούν Πατέρα τους,  
αποτελούν μαρτυρία ζωντανή της ιεραποστολικής του δράσης και προβολής. 
Η ιερατική Σχολή, η οποία δαπάναις της Αρχιεπισκοπής Κύπρου ιδρύθηκε 
στην Κένυα για τους πιστούς ιθαγενείς, με την Εκκλησία του Αγίου Μακαρίου 
στο κέντρο, θα διαλαλεί  σ’ όλους τους καιρούς και σ’ όλους τους λαούς την 
παγκοσμιότητα του έργου του. 

Γι’ αυτό, τις μέρες αυτές του πένθους μας θρηνούν μαζί μας  και πενθούν 
και οι μαύροι της Αφρικής, που τον γνώρισαν σαν σύμβολο του αγώνα, σαν 
εμπνευστή διδάσκαλο, βαπτιστή, ιεραπόστολο, όπως μας βεβαιώνουν με την 
παρουσία τους ο Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και ο Επίσκοπος Νιτρίας, 
που ήλθαν εδώ για να αποθέσουν  τα άνθη της χριστιανικής αγάπης των 
χριστιανών της Αφρικής στον τάφο του Μακαρίου.

Αλλά, πώς να σκιαγραφήσω του μεγάλου τούτου εκκλησιαστικού Ηγέτη 
την ακτινοβολία και πολυσύνθετη μορφή. Με ποιες φράσεις και εικόνες να 
ιστορήσω και να εξάρω την πολυκύμαντη, τη φωτεινή, την ιστορική πορεία 
του; Πώς να προσπαθήσω να ψηλαφήσω την κορφή του πανύψηλου όρους, 
όταν, νάνος εγώ, στους πρόποδες  μόνο μόλις μπορώ να σύρω τα βήματά μου;

Αυτόν συγκεντρωθήκαμε σήμερα να κηδεύσουμε, τον μεγάλο της Εκκλησίας 
Πατέρα, τον αρχιθύτη και ιεραπόστολο, τον αναγεννητή και αναμορφωτή, τον 
φωτισμένο και φωτιστή, τον μύστη και μυσταγωγό. Βαρύ, πράγματι το πένθος 
της Εκκλησίας του Χριστού και ο πόνος του λαού ασήκωτος. 

Αλλά, ποιος μπορεί να χωρίσει μπορεί την εκκλησιαστική από την 
εθνική του δράση; Ποιος να γράψει τις θυσίες στον βωμό της πίστης χωρίς να 
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αναφερθεί και στις προσφορές του στον βωμό της Πατρίδας; Για τον Μακάριο, 
το δισύνθετο του ελληνικού ιδανικού «Πίστις και Πατρίς» δεν μπορεί να 
χωριστεί. Είναι μια έννοια ενιαία και αδιαίρετη. Γιατί η Εκκλησία ταυτίζεται 
με το πλήρωμά της και το πλήρωμά της έχει πατρίδα και αγωνίζεται γι’ αυτή. 
Γι’ αυτό και ο Μακάριος ως Αρχιεπίσκοπος, που τον ψήφισε ο λαός, ήταν μαζί 
και Εθνάρχης και είχε  βαθειά συναίσθηση της εθναρχικής του ιδιότητας. 
Μ’ αυτή τη συναίσθηση, από τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, δίδει τη διαβεβαίωση: 
«οὐ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ 
ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου» (Ψαλμ. 131, 4), μέχρις ὅτου εἰς τὸν ἐθνικὸν 
ὁρίζοντα ῥοδίσῃ ἡ χρυσόπτερος ἶρις ἀγγέλλουσα τὸ φέγγος τῆς ποθεινῆς 
ἡμέρας τῆς ἐθνικῆς ἀπολυτρώσεως...». Και δεν έδωσε ύπνο στους οφθαλμούς 
του, και δεν έδωσε ανάπαυση στους κροτάφους του, για να επιτύχει την 
ελευθερία του λαού του, την ελευθερία της Πατρίδας.

Με τα ενθουσιώδη κηρύγματά του αφύπνισε τον λαό. Τού έκανε πίστη 
και συνείδηση πως η ωραιολογία και η συνθηματολογία δεν αρκούν, για να 
κερδηθεί η ελευθερία. Χρειάζονται έργα και δράση, που να βεβαιώνουν τη 
ζωτικότητα της εθνικής συνείδησης. Με συνεχείς προσφυγές στους διεθνείς 
οργανισμούς, που απαιτούσαν αυτοδιάθεση για τον Κυπριακό λαό, έκαμε 
γνωστό και διεθνοποίησε το Κυπριακό πρόβλημα. Και για να υπογραμμίσει 
στους ξένους την αποφασιστικότητα του λαού της Κύπρου, προπαρασκεύασε 
και οργάνωσε το εθνικό έπος του 1955- 1959, που είχε σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία της Δημοκρατίας της Κύπρου, έστω και αν αυτή δεν ήταν τέλεια. 

Ο Μακάριος αντιλαμβάνεται πως ο ρόλος του δεν τελείωσε. Έπρεπε να 
βοηθήσει τη Δημοκρατία στα πρώτα της βήματα. Με την επιμονή και απαίτηση 
του λαού δέχεται να εκλεγεί Πρόεδρος  και αγωνίζεται για τη βελτίωση των 
όρων της Δημοκρατίας, αλλά και για την πνευματική και υλική πρόοδο και 
ανάπτυξη όλου του Κυπριακού λαού. Ξένα όμως συμφέροντα, που ήθελαν την 
Κύπρο μοιρασμένη, τον αντιμάχονται.  Υποκινούν την τουρκική ανταρσία και 
δημιουργούν τους τουρκικούς θυλάκους.  Ο κίνδυνος είναι φανερός. Ο εχθρός 
ελλοχεύει. Χρειάζεται σύνεση, ενότητα και σταθερότητα, που ο Μακάριος τα 
κατορθώνει. 

Η Κύπρος προοδεύει και ανθεί στα γράμματα, στις τέχνες και επιστήμες, 
στην πνευματική και οικονομική ζωή. Σε λίγα χρόνια μπαίνει στον κατάλογο 
των αναπτυγμένων χωρών του κόσμου. Ο Μακάριος γίνεται σύμβολο ενότητας 
του λαού. Κατακρημνίζει τα τείχη της διαίρεσης και της διάστασης που χώριζαν 
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τον λαό σε αντιμαχόμενες τάξεις και ενώνει όλους για τον κοινό αγώνα για 
να ματαιωθούν τα σχέδια των εχθρών της Κύπρου.  Εργάτες και εργοδότες, 
αγρότες και αστοί, έμποροι και βιομήχανοι, καθηγητές και διδάσκαλοι, 
δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, όλοι ανεξαίρετα αποτελούν γι’αυτόν ένα 
ενιαίο σύνολο, τον αγαπημένο του λαό, το λαό της Κύπρου. Πολικό αστέρα στη 
συμπεριφορά του είχε πάνω απ’ όλα την αγάπη. Ήταν πράγματι ο Μακάριος 
«καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως» (Σοφία Σειράχ, κβ΄ 17). Ήταν 
πράγματι άσβεστη εστία αγάπης. Υβρίζετο και δεν ανθύβριζε, έπασχε και δεν 
απειλούσε, εδέχετο τραύματα από εχθρούς και φίλους και τα εθεράπευε με 
το χαμόγελο της αγάπης του. Εσταυρώνετο και μέσα από τους πόνους έλεγε: 
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς∙ οὐ γάρ οἴδασι τὶ ποιοῦσι».  Σε μια αδιάσπαστη και 
μοναδική ενότητα με τον λαό, μοναδική ίσως στην παγκόσμια ιστορία, ενότητα 
Ηγέτη και λαού, προχωρούσε, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, στην 
πραγμάτωση των οραματισμών του. Διέσχισε από τη μια μέχρι την άλλη άκρη 
την υδρόγειο σφαίρα, για να επισκεφθεί λαούς και κυβερνήσεις και να εκθέσει 
και να ερμηνεύσει το πρόβλημα της Κύπρου και να ζητήσει κατανόηση και 
συμπαράσταση. Ήταν ένας από τους ιδρυτές και πρωταγωνιστές του συλλόγου 
των αδεσμεύτων χωρών και κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων. Έγινε 
παγκόσμιο σύμβολο για κάθε ευγενή αγώνα. 

Αλλ’ οι εχθροί δεν σταμάτησαν. Ο Μακάριος έπρεπε να φύγει, για να 
μπορέσουν να διχοτομήσουν την Κύπρο. Και ήλθε το πραξικόπημα και ο 
Μακάριος αναγκάζεται να φύγει και ήλθε η τουρκική εισβολή και η Κύπρος 
εμοιράσθη. Και από τότε η καρδιά του Μακαρίου ράγισε. Πώς να χωρέσει 
τον πόνο σαν έβλεπε την Πατρίδα του μισή, σαν έβλεπε τον λαό του στην 
τραγωδία βυθισμένο, σαν έβλεπε τα ερείπια εκείνα που ο ίδιος με τόσους 
μόχθους έκτισε; Από το εξωτερικό εργάζεται, μοχθεί, αγωνίζεται για να σώσει 
ό,τι μπορεί,  για να ανακουφίσει τον χειμαζόμενο λαό του. Και ο λαός του δεν 
τον ξεχνά, δεν ήταν δυνατό να τον ξεχάσει. Μέσα στη συμφορά βυθισμένος 
σ’ ένα μόνο χέρι είχε εμπιστοσύνη για να τον βγάλει απ’ αυτή. Στο χέρι του 
Μακαρίου. Και αγωνίστηκε ο λαός και ξεσηκώθηκε σύσσωμος και απαίτησε 
την επάνοδο του Μακαρίου για να σωθεί η Κύπρος, και το πέτυχε. 

Σάλπισμα εγερτήριο απετέλεσε η επιστροφή του. Ο λαός ανέπνευσε και 
ανακουφίστηκε. Ρίχτηκε ξανά στην εργασία για οικονομική αναστήλωση, για 
να αντέξει στον μακροχρόνιο αγώνα, που κήρυξε ο Εθνάρχης του. Πίστεψε στη 
δυνατότητα της επιβίωσής του. Γιατί άκουσε τον Ηγέτη του από τον εξώστη 
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της Αρχιεπισκοπής να το διακηρύσσει με την παλμώδη αγωνιστική φωνή του. 
Να διακηρύσσει στις χιλιάδες του λαού,  σ’ όλο τον κόσμο, σ’ εχθρούς και 
φίλους, πως η Κύπρος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει. 

Και για να ζήσει η Κύπρος και για να επιβιώσει ο Ελληνισμός στον τόπο 
τούτο, πρόσφερε ο Μακάριος και την τελευταία του πνοή. Γιατί ο Μακάριος 
δεν ήταν πολιτικός με τη στενή του όρου έννοια. Ήταν ιδεολόγος, λαϊκός 
Ηγέτης. Ήταν εθνικός αγωνιστής, ήταν φορέας αρχών και ιδανικών, πρόμαχος 
της ελευθερίας και του δικαίου. Μέρα και  νύχτα πάνω στον βωμό  της 
θρησκευτικής και εθνικής αποστολής του καταναλίσκετο ασταμάτητα για την 
ανύψωση της Εκκλησίας, για την Ελευθερία και την πρόοδο της Πατρίδας. 
Και αγωνίζετο να τα προφθάσει όλα, να τα τελειώσει όλα. Αλλ’ οι παλμοί 
της ραγισμένης του καρδιάς δεν μπορούσαν πλέον να συμβαδίσουν με τις 
επιδιώξεις της σκέψης του. Και έπεσε. Έπεσε κτυπημένος από τον πόνο για το 
μοίρασμα της Κύπρου. Κτυπημένος από την αναλγησία και την υποκρισία των 
ισχυρών της γης, από τη στάση εκείνων, που, ενώ λέγουν  πως αγωνίζονται για 
αρχές, μένουν βωβοί και αδιάφοροι μπροστά στο δράμα του λαού της Κύπρου. 
Έπεσε και η απώλεια είναι μεγάλη. Έχασε η Κύπρος τον σοφό ποδηγέτη της, 
εκείνον που σήκωσε ψηλά το λάβαρό της. Και το ξεδίπλωσε σ’ όλα της γης τα 
μήκη και τα πλάτη. Τον άγρυπνο φύλακα και προστάτη της. Έχασε η Εκκλησία 
τον φωτισμένο οιακοστρόφο  της. Έχασε ο Ελληνισμός τον σύγχρονο 
εκφραστή της ψυχής του, Εκείνον που πραγμάτωσε και ξαναζωντάνεψε 
τους θρύλους και την παράδοση της Φυλής. Έχασαν οι λαοί το σύμβολο της 
αντίστασης ενάντια σε κάθε βία και καταπίεση. Έπεσε ο Μακάριος και με την 
πτώση του απορφανίζεται η Κύπρος και ο κόσμος γίνεται φτωχότερος. Ποιος 
θα παραμυθήσει τον βυθισμένο στη θλίψη λαό; Ποιος  θα σταματήσει τους 
θρήνους και τα δάκρυα; Έφυγε ο στοργικός του Πατέρας, ο οδηγός και ο 
εμπνευστής του, η ψυχή της Κύπρου. Κλάψατε αδελφοί μου και θρηνήσατε, 
όχι για Κείνον που έφυγε, αλλά για μας που μείναμε, για τον ελληνισμό της 
Κύπρου, για τη μεγάλη απώλεια, για τη μεγάλη συμφορά. Ο Ακρίτας του 
Ελληνισμού, το ίνδαλμα των όπου γης αγωνιστών της Ελευθερίας,  πάλεψε με 
τον Χάροντα στα μαρμαρένια αλώνια και έπεσε. Ποιος τάφος και πια γη θε να 
μπορέσουν να κρατήσουν μέσα τους κλειστό τον γίγαντά μας; Ακρίτας είναι. 
Δεν χάνεται στα τάρταρα. Γίνεται θρύλος, γίνεται σύμβολο, γίνεται λάβαρο 
για όλους τους λαούς, γίνεται φάρος, που στέκει στους αιώνες και φωτίζει, 
απείραχτος από τις καταιγίδες και τις θύελλες.



494 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΠΑΦΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α' 

Μακάριε,  αξέχαστε Πατέρα μας. Κι αν ο Χάρος σε νίκησε στα μαρμαρένια 
αλώνια, δεν πέθανες. Δεν μπορεί ο θάνατος να πλήξει τους μεγάλους. Ζεις 
και θα ζεις πάντοτε στις ψυχές μας, στις σκέψεις μας, στη μνήμη μας. Ζεις 
και θα ζεις πάντοτε στους θρύλους και στις ιστορίες μας, στα βουνά και στις 
λαγκαδιές της Νήσου μας, στη Μόρφου, στην Κερύνεια, στον Πενταδάκτυλο, 
στην Καρπασία, στην Αμμόχωστο, στην Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, 
στον Όλυμπο.  Σε κάθε σπιθαμή της γης αυτής, που με τον ιδρώτα σου πότισες 
και αγίασες με το αίμα σου. Ζεις και θα ζεις πάντοτε, γιατί η ζωή της Κύπρου 
ήταν ζωή σου. Και η Κύπρος θα ζήσει, γιατί αυτή είναι η ιδική σου θέληση και 
η υποθήκη. Κι αυτήν την υποθήκη θα την κρατήσουμε πιστά, μέχρι τέλους, 
μεγάλε μας Αρχηγέ. Θα της μείνουμε πιστοί μέχρι θανάτου. 

Χριστεπώνυμο της Εκκλησίας πλήρωμα, Έλληνες αδελφοί! Μπροστά στο 
ιερό σκήνος του μεγάλου Ηγέτη μας, ήλθαμε σήμερα για να καταθέσουμε της 
ψυχής μας τα άνθη, της αγάπης μας και της ευγνωμοσύνης μας να χύσουμε 
τα δάκρυα. Ας μην αφήσουμε να μας νικήσει το πένθος, ας μη μας λυγίσει το 
πλήγμα. Ορθοί ας σταθούμε μπροστά στη συμφορά. Γιατί αυτή είναι και η 
θέληση Εκείνου. Να μείνουμε ορθοί στις επάλξεις και να αγωνιστούμε για να 
αποπλύνουμε την εθνική ταπείνωση και την καταισχύνη, που μας πρόσφερε 
της προδοσίας το πραξικόπημα και η εισβολή του Τούρκου. Ο αγώνας του 
ας μας εμπνέει.  Η αποφασιστικότητά του, η πίστη του, αλλά και η σύνεση 
και η σωφροσύνη του ας μας καθοδηγούν.  Εκείνος με τη ζωή Του μας δίδαξε, 
πως η μεγαλοσύνη στους λαούς δεν εξαρτάται  από το μέγεθός τους. Εκείνος 
ήταν Ηγέτης μικρού λαού, αλλ’ έγινε μεγάλος. Εμεγαλούργησε, γιατί πίστευε 
στις αρχές και στον αγώνα γι’ αυτές τις αρχές, και μαζί του μεγάλωσε και τον 
λαό της Κύπρου. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Πίστη στα δίκαιά 
μας και αγώνας μέχρι τέλους για την εξασφάλιση των δικαίων μας. Εκείνος 
πίστευε, πως η ενότητα του λαού είναι η πιο ισχυρή δύναμη σε κάθε αγώνα. 
Ας συνειδητοποιήσουμε και μεις αυτή την αλήθεια και ας σφυρηλατήσουμε 
την ενότητά μας. Ήταν η πιο μεγάλη του επιθυμία και η πρώτιστη υποθήκη 
του. Ο λαός της Κύπρου να παραμείνει ενωμένος. Γιατί μόνο ενωμένοι και 
αδιάσπαστοι θα υπερνικήσουμε τις τραγικές στιγμές που περνούμε και θα 
ματαιώσουμε τα ύπουλα του εισβολέα σχέδια. Μόνο ενωμένοι και αδιάσπαστοι 
θα μπορέσουμε να θέσουμε τέρμα στην αρπαγή και στην κατοχή των εδαφών 
μας. Δεν είναι καιρός για κομματικές και προσωπικές φιλοδοξίες και πάθη, 
όταν η Κύπρος είναι μισή και τα στρατεύματα της κατοχής βρίσκονται εδώ και 
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καραδοκούν.  Γι’  αυτό δώστε τα χέρια, αδελφοί,  δώστε τα χέρια πάνω από 
το φέρετρο του Εθνάρχη. Είναι το καλύτερο, το πιο τιμημένο στεφάνι, που 
θα στεφανώσει σήμερα την ηρωική και σεβαστή μορφή Του.

Μεγάλη μας Ηγέτη, Εθνάρχη Μακάριε! 

Σαν ύστατο ασπασμό προς τη σεπτή μορφή Σου, μια έχουμε να δώσουμε 
υπόσχεση. Και είναι τούτη η ιδική Σου θέληση, με τις δικές σου λέξεις: «Θα 
συνεχίσουμε τον Αγώνα, δεν θα γονατίσουμε. Θα αγωνιζόμαστε μέχρι τη 
νίκη, μέχρι τη δικαίωση», γιατί μπροστά θα σ’  έχουμε Εσένα, σημαιοφόρο, 
καθοδηγητή, πρωταγωνιστή, προστάτη. Γιατί θα σε βλέπουμε ορθό και πρώτο 
στις επάλξεις. Γιατί, όσο η Κύπρος μας θα μένει μοιρασμένη, θα ακούμε τη 
γνώριμη φωνή σου τον Αισχύλειο να τραγουδά παιάνα:

« Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,  ἐλευθεροῡτε Πατρίδα ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, 
γυναῖκας, Θεῶν τε πατρώων ἕδη, θήκας τε προγόνων. Νῦν ὑπέρ πάντων 
ὁ ἀγών».

Αναπαύσου, λοιπόν, ήρεμος στο πάνθεο των αθανάτων, αείμνηστε 
Αρχιεπίσκοπε και Εθνάρχη!  Εμείς,  τα παιδιά σου, θα τηρήσουμε πιστά τις 
υποθήκες Σου. Θα ακολουθήσουμε χωρίς λοξοδρομήσεις τον δρόμο, που 
χάραξες Εσύ. Γιατί οι παλμοί της καρδιάς Σου, που σταμάτησαν από τον 
πόνο της σταυρωμένης Κύπρου μας, έγιναν παλμοί της ιδικής μας καρδιάς. 
Σε βεβαιούμε δεν θα σταματήσει, δεν θα αφήσουμε να σταματήσει επάνω 
στον σταυρό η πορεία του Ελληνισμού της Κύπρου. Θα βαδίσουμε ορθοί, 
αποφασιστικοί προς την Ανάσταση. Οι ευχές σου ας μας συνοδεύουν και ας 
μας καθοδηγούν. 

Δεν αμφιβάλλουμε, πως η αγία ψυχή Σου, ευρισκομένη σήμερα μαζί 
μας θα ήθελε με την ευγένεια των αισθημάτων της και με το γνωστό και 
γλυκύ του προσώπου σου χαμόγελο να ευχαριστήσει όλους όσοι ήλθαν για 
να σε προπέμψουν και να τιμήσουν την προς τον ουρανό πορεία σου και να 
κλαύσουν  μαζί μας για την αδόκητη απώλεια. Από μέρους της δικής σου ψυχής, 
από μέρους της Εκκλησίας, και όλου του βαρυπενθούντος λαού εκφράζουμε 
βαθειά την εκτίμησή μας και την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους τιμημένους 
εκπροσώπους των Εκκλησιών και των χωρών, που βρίσκονται σήμερα εδώ 
και πενθούν μαζί μας, και τους παρακαλούμε την ευγνωμοσύνη μας αυτή 
να την μεταφέρουν και στις Εκκλησίες και στις αρχές που εκπροσωπούν. 
Η ευγενής χειρονομία τους να έλθουν από της γης τα πέρατα και να παραστούν 
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στην κηδεία του μεγάλου μας Ηγέτη, μάς παρηγορεί και μας βεβαιώνει, πως 
υπάρχουν άνθρωποι και λαοί που ξέρουν να τιμούν τους Μεγάλους. Τους 
βεβαιούμε, πως θα μας μείνει αλησμόνητη. 

Αλλ’ ὦ Συ, που τους κόσμους κυβερνάς, πηγή της Δικαιοσύνης και 
της Αγάπης, ρίψε το βλέμμα Σου, σε μας, σ’ αυτή τη δύσκολη την ώρα, και 
άκουσε την προσευχή του χειμαζόμενου λαού Σου. Ενίσχυσέ μας να νικήσουμε 
τη συμφορά και δρόμο σωτηρίας άνοιξέ μας. Ανάπαυσε τον Ηγέτη μας, 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σε χώρα ζώντων και σε σκηνές Αγίων. Δώσε σ’ αυτόν 
τον στέφανο της καλής άθλησης και ζωής. Και σε μας τη δύναμη να μείνουμε 
πιστοί στις υποθήκες Του και με αντάξιους της Εκκλησίας και της Πατρίδας 
νέους Ηγέτες, να συνεχίσουμε την πορεία μας προς το Φως, προς τη Δικαίωση 
και την Ελευθερία.

«Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ο Σ   Κ Α Ι  Υ Π Ε Ρ Ο Χ Ο Σ
ΕΝ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙΣ ΑΥΤΟΙΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙΣ ΔΗΠΟΥ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΣΙ,
ΣΚΗΠΤΡΩι, ΠΟΡΦΥΡΑι ΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩι

ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ  ΔΙ’ ΕΡΥΡΘΡΩΝ» 

 ΙΕΡΕΥΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ  ΚΥΠΡΟΥ 



ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ
1*

8 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977          

a
«Με το συμβολικό βάρος του αξιώματός μου, έρχομαι να αποθέσω απάνω 

στη σορό σου ένα στεφάνι τιμής και δόξας, Κεφαλή της Δημοκρατίας και της 
Εκκλησίας της Κύπρου.

Έρχομαι από τη Μητέρα Ελλάδα να προσθέσω τη φωνή μου στη φωνή 
του Κυπριακού Ελληνισμού, στη φωνή εκατομμυρίων ελεύθερων ανθρώπων.  
Στο θρήνο των Κυπρίων αδελφών, θέλω να προσθέσω το θρήνο όλων των 
Ελλήνων.

Μακαριότατε,

Επί 27 χρόνια συγκέντρωσες την εμπιστοσύνη και τη λατρεία του 
Κυπριακού λαού. Στου λαού τη θέληση στηρίχθηκε η δύναμή σου.  Γι’ αυτό 
κατόρθωσες, μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, να ανεβάσεις το επίπεδο ζωής 
του λαού αυτού, να οργανώσεις από τη βάση μια νέα δημοκρατική Πολιτεία 
και να επιβάλεις μέσα σε λίγο χρόνο την παρουσία της στη διεθνή κοινωνία.

Ακόμη και αυτά τα τρία τελευταία τρομερά χρόνια κυβερνούσες επιδέξια, 
ανεξίκακα, πράα και σταθερά την Κυπριακή Πολιτεία και έτσι έδωσες αφορμή 
πολλές φορές σε τιμητικές συγκρίσεις σε όλα τα πεδία.

Όλα τα αγαθά της ειρήνης τα χάρισες σ’ ένα λαό, την ώρα που δεν υπήρχε 
ειρήνη.  Την ώρα που σε κύκλωναν εχθροί ανελέητοι, τον λαό σου κι’  εσένα.  
Όμως  από αυτούς δεν έπεσες.  Όσες φορές επιχειρήσανε να σε εξοντώσουν, 
ξέφυγες από τις ενέδρες τους.  Και μόνο που σε μαθαίνανε ζωντανό είχαν 
κιόλας νικηθεί.  Καταλαβαίνανε πως χάσανε το σκοτεινό τους παιγνίδι.

* Βλ. Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ (επιμ. Ν. Νεάρχου), τ. ΙΗ΄ (1977), Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία 2008, σσ. 881-882.
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Δεν νικήθηκες ποτέ από τους εχθρούς σου.  Αλλά, φευ, νικήθηκες 
από τον ίδιο τον εαυτό σου. Πίστευες – θυμάμαι τα σημαδιακά λόγια, που 
ανταλλάξαμε στο τελευταίο σου ταξίδι στην Αθήνα  – πίστευες, πως η δύναμη 
του θνητού κορμιού σου είναι ανάλογη με τη δύναμη της αθάνατης ψυχής 
σου.  Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου.  Το λάθος σου είναι ότι 
σε χάσαμε.

Αλλά δεν είμαστε εδώ μόνο για να θρηνήσουμε.   Θέλω, εκφράζοντας μια 
καθολική πίστη του Έθνους, να σε διαβεβαιώσω πως πρέπει να αναπαύεσαι 
ήσυχος στην ιερή γη των πατέρων σου.  Εσύ πέρασες, αλλά το έργο σου δεν 
θα περάσει.

Το ποίμνιό σου συσπειρωμένο γύρω από τη μνήμη σου θα πορευθεί το 
δρόμο που εσύ χάραξες με τη σύνεση και την αγωνιστική σου πίστη.  Αλλά, 
και όλος ο Ελληνισμός, όπως πάντα, θα πράξει το χρέος του.

Ο πολύπλευρος αγώνας σου για την ελευθερία και ανεξαρτησία 
της Κύπρου και τη δίκαιη πολιτική αποκατάσταση του λαού της, δεν θα 
σταματήσει εδώ μπρός στο σκήνωμά σου.  Αντίθετα, από το σκήνωμά σου 
αυτό αντλεί και θα αντλεί ολοένα νέες δυνάμεις, νέα πίστη, νέα ανεξάντλητη 
υπομονή.

Ό,τι έκανες εσύ ως μοναδικό πρόσωπο, θα το κάνει τώρα ενωμένος 
ο ίδιος ο Κυπριακός λαός.  Τη θέση του Εθνάρχη θα την πάρει το ενωμένο 
Έθνος.  Τη δύναμη της προσωπικότητάς σου θα την αντικαταστήσει η δύναμη 
της καθολικότητας ενός λαού.  Όσοι βαυκαλίζονται ότι ελαττώθηκε από 
σήμερα η θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο στίβο, πλανώνται και γρήγορα 
θα απογοητευθούν. Η σκιά του μεγάλου νεκρού είναι παντοδύναμη.

 Την αισθανόμαστε εμείς και θα την αισθανθούν σύντομα και οι άλλοι.  
Τίποτε δεν άλλαξε.  Ούτε η απόφαση, ούτε η αντοχή, ούτε η υπομονή, ούτε η 
προσήλωση στις ιδέες της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης.  Συνεχίζεται και 
θα συνεχισθεί αναλλοίωτη η δύσκολη μα τίμια προσπάθεια για τη δικαίωση 
των αδικημένων.

Το Ελληνικό  Έθνος στην πολύχρονη ιστορία του πέρασε από τις πιο 
σκληρές δοκιμασίες και όμως επέζησε.  Επέζησε, διότι  στις ώρες ακριβώς της 
συντριβής και του πένθους ξαναβρίσκει τον καλύτερο εαυτό του.
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Σε μια τέτοια ώρα βρισκόμαστε σήμερα.  Και η φωνή της συνείδησης του 
καθενός καλεί όλους  να πράξουμε ό,τι τόσες φορές σε τραγικές ώρες πράξαμε 
εμείς οι  Έλληνες μέσα στους αιώνες.  Να εκπληρώσουμε το υπέρτατο χρέος,   
να ξεχάσουμε τον θνητό εαυτό μας και να σκεφθούμε την αθάνατη Πατρίδα.  
Να προσφέρουμε ό,τι αυτή τη στιγμή χρειάζεται η Πατρίδα: την καθολική 
ομοψυχία, την ενότητα στον  κοινό αγώνα.  Ανεπηρέαστοι από τις οιεσδήποτε 
ύπουλες παροτρύνσεις, να σταθούμε όρθιοι σαν ελεύθεροι άνθρωποι, 
ο καθένας στην ορισμένη θέση.  Εσείς, αδελφοί Κύπριοι, ενωμένοι εδώ, και 
εμείς εκεί που ταχθήκαμε.

Εσείς, από εδώ και πέρα, θα σηκώσετε την Κιβωτό με τις εντολές 
του Ηγέτη, προπαντός εσείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και συνεχιστές της 
ίδιας πολιτειακής τάξεως, πιστοί στην πορεία, την οποία με σύνεση και 
μετριοπάθεια, αλλά και με θάρρος και πατριωτισμό, αδιάφορος σε όλους 
τους αντίξοους ανέμους χάραξε ο Εθνάρχης Μακάριος. Όπως στο παρελθόν 
Αυτός, έτσι και εσείς στο μέλλον.  Βαρύ είναι το φορτίο, αλλά και το καράβι 
είναι γερό.

Αδελφοί, οι μεγάλοι νεκροί δεν εκλείπουν.  Η παρουσία τους γίνεται στη 
μεταθανάτια πορεία τους μέσα στην ιστορία ακόμη πιο έντονη.  Κλαίμε, διότι 
πέθανε ο Μακάριος.  Και ξεχνάμε ότι ο Μακάριος ζει.  Ζει στην ψυχή όλων 
σας, στη θέλησή σας να πραγματοποιήσετε τη δική του θέληση. 

Δεύτε, πονεμένοι αδελφοί, να λάβετε θάρρος, δύναμη και πίστη. 
Ο Μακάριος υπήρξε η Κύπρος και η Κύπρος δεν πεθαίνει».                                          

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

«…ΘΕΛΩ ΕΝΑΝ ΤΑΦΟ ΑΠΛΟ…
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ...

ΑΠ’ ΕΔΩ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ...
ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΝΑΙ Η ΜΑΝΤΡΑ ΜΑΣ...
 ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ  ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ
  ΑΠ’ ΕΔΩ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ ΝΗΣΙ».
(Αφηγείται ο Αρχιτέκτονας του τάφου του Μακαρίου κ. Ανδρέας Φιλίππου) 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕ ΛΑΕ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΙΣΚΩΜΑΙ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΗιΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.
Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ, Η ΣΚΕΨΙΣ ΜΟΥ

Σ’ ΕΣΕΝΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΙΜΑΙ»


