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a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Ἡ              Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευ-
τέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, 

ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστό-
μου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐκκλησίας Κύπρου 
καὶ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης 
τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

α) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, Πρωτο-
πρεσβύτερο Κυπριανὸ Κουντούρη καὶ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας 
τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, Μητροπολίτη Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λόγῳ 
ἀπουσίας τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, Ἀρχιμανδρίτη Βενέδι-
κτου Ἰωάννου στὸ ἐξωτερικό, γιὰ διάφορα θέματα τῶν Σχολῶν.

β) Ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νεοεισακτέων σπουδαστῶν τῆς Ἱερατι-
κῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», γιὰ τὸ ἔτος 2022-2023.

2) Ἀσχολήθηκε μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης εἰς Κύ-
προν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. Νικήτα, ἀπὸ 24ης Σεπτεμβρίου μέχρι 1ης Ὀκτωβρίου 2022.



3) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο γιὰ τὴ 
μέχρι τώρα πορεία τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

4) Ὅρισε, μὲ κλήρωση, τὰ μέλη τοῦ Ἑξαμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, 
μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γιὰ τὸ νέο ἔτος.

α)  Μέλη: Οἱ Μητροπολίτες Κυρηνείας, Λεμεσοῦ, Μόρφου, Τριμυθοῦ-
ντος καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Καρπασίας καὶ Ἀμαθοῦντος.

β) Ἀναπληρωτές: Οἱ Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου, Κωνσταντίας, Κύκ-
κου, Ταμασοῦ καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
5 Σεπτεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ500



Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ: 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

a  
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Β´

 

Στίς 28 Σεπτεμβρίου ἡ Κύπρος καί μαζί της ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος 
τιμᾶ τήν εὕρεση καί ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Νε-

οφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, καί στίς 24 Ἰανουαρίου τή «Θεοσημεία», τό θαῦμα 
δηλαδή τῆς διάσωσης τοῦ ἁγίου κατά τή πτώση του «ἐκ τῆς ἀνωτέρας Ἐγκλεί-
στρας».

 Ὁ ὅσιος Νεόφυτος, «τῶν Λευκάρων τὸ κλέος καὶ Κυπρίων τὸ καύχημα», 
ἄνοιξε τά μάτια στό αἰσθητό φῶς τοῦ παρόντος κόσμου περί τά μέσα τοῦ 1134 
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μ.Χ. γιά νά τά κλείσει τό 1220, ὁπότε καί τά ἄνοιξε στό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, ὅπου πλέον θεᾶται Ἐκεῖνον πού ἀγάπησε «ἐξ ὅλης ψυχῆς, καρδίας καὶ 
διανοίας»1.  

Ἡ ζωή καί ἡ δράση του συμπίπτει μέ τά τέλη τῶν βυζαντινῶν χρόνων καί 
τίς ἀρχές τῆς Φραγκοκρατίας, μιᾶς ἐποχῆς ἰδιαίτερα κρίσιμης γιά τήν ἱστορία 
τῆς Κύπρου. Τή μακραίωνη σκληρή δουλεία τῆς «Νήσου τῶν Ἁγίων» στούς 
Φράγκους (1191-1489) διαδέχθηκε ἡ δουλεία στούς  Βενετούς (1489-1570), 
στούς Τούρκους (1570-1878)  καί τέλος στούς  Ἄγγλους (1878-1960).

****

Λίγα λόγια γιά τήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία τοῦ Ἁγίου: Ὁ Νεόφυτος 
ἦταν ἕνα ἀπό τά ὀκτώ παιδιά τοῦ Ἀθανασίου καί τῆς Εὐδοξίας. Ἄν καί «φιλό-
τεκνοι» γονεῖς, ὅπως ὁ ἴδιος τούς χαρακτηρίζει, λόγῳ τῆς μεγάλης φτώχειας 
τους, ὄχι μόνο δέν μπόρεσαν νά δώσουν στά παιδιά τους «οὐδὲ τὴν ἐλαχί-
στην σχολικὴν μόρφωσιν»2 ἀλλά καί   ζήτησαν ἀπ᾽αὐτά νά ἐργάζονται, γιά 
νά προσφέρουν καί αὐτά στή συντήρηση τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας.  Ἔτσι 
ὁ «μικρός τότε Νεόφυτος, ἀσχολούμενος εἰς διαφόρους γεωργικάς ἐργασί-
ας» εἰδικεύθηκε στήν ἀμπελουργία καί πέτυχε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου νά 
ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τούς συγχωριανούς του ὡς ὁ «ἐμπειρότατος ἐπιστήμων 
ἀμπελουργός». Καί μπορεῖ μέν οἱ φιλόθεοι ἐκεῖνοι γονεῖς νά στέρησαν τόν 
Νεόφυτο «τῆς ἐγκυκλίου παιδείας», τοῦ πρόσφεραν ὅμως πλούσια τή χρι-
στιανική ἀνατροφή, «ἐνσταλλάξαντες εἰς τὴν ψυχήν του τά νάματα τοῦ θείου 
Ναζωραίου». Ἔτσι στήν ἁπαλή ψυχή τοῦ ἁγίου μας ἔθεσαν οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς 
στερεές βάσεις πάνω στίς ὁποῖες στηρίχθηκε ἔπειτα τό μεγάλο καί ὑπέροχο 
πνευματικό καί ἠθικό του μεγαλεῖο.

Ὅταν ὁ Νεόφυτος ἔγινε δεκαεπτά ἐτῶν, κατά τή συνήθεια τῆς ἐποχῆς, οἱ 
γονεῖς του φρόντισαν νά τόν μηνηστεύσουν «μὲ κόρην τῆς ἀρεσκείας των»3, 
πλήν ὅμως ὁ ἴδιος εἶχεν ἤδη ἀποφασίσει νά ἀφιερώσει τή ζωή του στόν Θεό. 
Καθοριστικό ρόλο στό νά λάβει αὐτή τήν ἀπόφαση διαδραμάτισε ἕνα θεϊκό 
ὅραμα, πού τοῦ καταδείκνυε τή ματαιότητα τῶν   ἀνθρωπίνων πραγμάτων. 
Ὃπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει4, ἐνῶ γίνονταν οἱ προετοιμασίες τῶν γάμων, αὐτός 

1 Μάρκ. 12,30
2 Ὁ βίος καί τά ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, ὑπό Ἀνδρέου Μερακλῆ.  Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Νεοφύτου, Λευκωσία  1976, σ. 20.
3 Όπ. π. σελ. 20
4 Τυπική Διαθήκη
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ἀναχώρησε «κρυφίως ἀπό τὴν πατρικὴν οἰκίαν  καὶ κατευθύνθηκε εἰς τὴν ἐπὶ 
τοῦ ὄρους Κουτσοβέντη Ἱερὰν Μονὴν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου» μέ τήν ἐλπίδα 
ὅτι κανείς δέν θά σκεπτόταν νά τόν ἀναζητήσει ἐκεῖ.

Οἱ οἰκεῖοι του μετά ἀπό ἀγωνιώδεις προσπάθειες τόν βρῆκαν καί τόν πίε-
σαν ἔντονα νά έπιστρέψει στό πατρικό σπίτι. Ὁ Νεόφυτος τούς ἀκολούθησε μέ 
σκοπό νά ἐξηγήσει σέ ὅλους τόν πόθο του νά νυμφευθεῖ τήν Ἐκκλησία, πράγ-
μα τό ὁποῖο και κατόρθωσε. Ἔτσι ἀποδεσμευμένος πλέον άπό κάθε κοσμική 
μέριμνα, ἀναχώρησε γιά δεύτερη φορά ἐκεῖ ὅπου τόν καλοῦσε  ἡ ψυχή του.   

****

  Ἦταν μόλις δεκαοκτώ ἐτῶν, ὅταν ἔφθασε γιά δεύτερη φορά στή Μονή 
τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου. Ἐκεῖ μέ ἐπιμονή παρακαλοῦσε τόν Ἡγούμενο Μάξι-
μο νά τόν ἐνδύσει  με τό «ράσο τοῦ μοναχοῦ», καί, ὅταν ντύθηκε τό μαναχικό 
ἔνδυμα, ἦταν τόση ἡ χαρά του, ὥστε καταφιλοῦσε «τῶν μανίκων του τὰ τέρ-
ματα», τά ἄκρα τῶν μανικιῶν τοῦ ράσου του,  ὅπως λέγει ὁ ἴδιος (Τ.Δ. σ. 6), 
παρακαλώντας τόν Θεό νά τόν βοηθήσει νά τό διατηρήσει καθαρό καί ἄμωμο 
μέχρι τέλους.

Στό Μοναστήρι τοῦ ἀνατέθηκε, ἀπό τόν Ἡγούμενο, τό διακόνημα τῆς 
καλλιέργειας τῶν ἀμπελώνων τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο ἄσκησε ἐπί πέντε ὁλό-
κληρα χρόνια. Ἐκεῖ τοῦ δημιουργήθηκε ὁ πόθος νά μάθει γράμματα, ὥστε νά 
μπορέσει νά ἐντρυφήσει στή μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί νά ἀπολαύσει τά 
θεῖα νάματά τους. Ἔτσι ἄρχισε «μετὰ ζήλου τὴν ἐκμάθησιν τῶν γραμμάτων καὶ 
ἐντὸς ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος καὶ ἐντελῶς μόνος, ἔμαθε ναὰ διαβάζῃ 
καὶ νὰ γράφῃ».

Ἐπιδόθηκε τότε στή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἀλλων ἱερῶν βιβλίων 
καί μέ τό χάρισμα, πού ἡ θεία Χάρις τοῦ ἔδωσε, κατόρθωσε νά ἀπομνημο-
νεύσει τό ἱερό Ψαλτήριο. Μορφωμένος, πλέον, ὁ μοναχός Νεόφυτος, πειθαρ-
χικός, πρᾶος καί ζηλωτής στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί στή μελέτη τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, ἱκανός νά προσφέρει καί ἄλλες ὑπηρεσίες ἐκτός τῶν γεωργικῶν, ἀνα-
λαμβάνει νά ὑπηρετεῖ  ἐντός τοῦ Ναοῦ ὡς Παρεκκλησιάρχης. Ἡ ἐπί δύο ἔτη 
ὑπηρεσία του ἐντός τοῦ Ναοῦ καί τά διάφορα γεγονότα, πού συνέβησαν κατά 
τό διάστημα αὐτό, τόν ἔπεισαν, γιά τή ματαιότητα τῶν πραγμάτων τοῦ παρό-
ντος κόσμου καί ἄναβαν συνεχῶς στήν ψυχή του τόν πόθο νά μεταβάλει τή 
μοναχική σέ ἀσκητική ζωή.

Ὁ Ἡγούμενος Εὐφρόσυνος, ἐπειδή τόν θεώρησε πολύ νέο γιά τήν ἀσκη-
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τική ζωή, τοῦ εἶπεν ὅτι μετά ἕνα ἔτος θά τοῦ δώσει τήν ἄδεια πού ζητᾶ. Πράγ-
ματι, τηρώντας τήν ὑπόσχεσή του, μετά ἕνα ἔτος τοῦ ἐπέτρεψε νά ἐγκατα-
λείψει τή Μονή. Ὁ Ὅσιος ἐγκατέλειψεν ὄχι μόνο τή Μονή ἀλλά καί τήν Κύ-
προ, μεταβαίνοντας στούς Ἁγίους Τόπους, ἀφ᾽ ἑνός μέν γιά νά προσκυνήσει 
«τὰ πάνσεπτα ἴχνη τοῦ Κυρίου», ἀφ᾽ ἑτέρου δέ  μέ τήν ἐλπίδα νά βρεῖ  κάποιον 
ἀσκητή στόν ὁποῖο νά προσκολληθεῖ καί νά ὑπηρετήσει.

Μή εὑρίσκοντας κατάλληλο τόπο καί «χρηματισθεὶς διὰ τινος ὄψεως», «μὴ 
ἐν ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ, ἀλλ᾽ἐν ἑτέρῳ τόπῳ μεταβῆναι» ἐπανέρχεται στήν Κύπρο 
καί καταφεύγει καί πάλι στή Μονή τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου.  Ὅμως, οὔτε ἐδῶ 
τοῦ ἐπέτρεψαν οἱ μοναχοί τήν ἀσκητική ζωή. Γι᾽αὐτό φεύγει ἀπό τή Μονή, 
προκειμένου νά ἔρθει στό φρούριο τῆς Πάφου, καί ἀπό ἐκεῖ νά μεταβεῖ στό 
ὄρος Λάτρος τῆς Ἰωνίας, μέ σκοπό νά ἐγκαταβιώσει στό ἐκεῖ ἀσκητικό κέντρο.

Μετά ἀπό πολυήμερη ὁδοιπορία ἔφτασε στό λιμάνι τῆς Πάφου, προκειμέ-
νου νά πραγματοποιήσει τό προγραμματισμένο ταξίδι του. Ὅμως ἐκεῖ συνελή-
φθη ἀπό τή φρουρά τοῦ κάστρου, ἐπειδή, λόγω τῆς ταλαιπωρημένης καί ἀτη-
μέλητης ἐμφάνισής του, θεωρήθηκε ὡς φυγάς. Μάλιστα  τοῦ ἔκλεψαν καί δύο 
χρυσᾶ νομίσματα πού προορίζονταν γιά τά ναῦλα του. Μετά τήν ταλαιπωρία 
αὐτή ἐγκατέλειψε τή σκέψη γιά τό ταξίδι θεωρώντας τά ἐμπόδια πού παρουσι-
άστηκαν ὡς θέλημα Θεοῦ καί ἐνέργειά Του νά ἐμποδίσει τήν ἀναχώρησή του.

Βέβαιος, πλέον, ὁ Ἅγιός μας ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν νά παραμείνει 
στήν Κύπρο, ζητᾶ νά βρεῖ τόπο κατάλληλο γιά νά ἐγκατασταθεῖ. Σέ ἀπόσταση 
ἑπτά περίπου μιλίων βορειοανατολικά τοῦ  φρουρίου,  ὅπου εἶχε φυλακισθεῖ  
ὑψώνονται λόφοι, καταπράσινοι τότε, σήμερα γυμνοί, τῶν ὁποίων δεσπόζει 
κορυφή μέ τό ὄνομα  «ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ». Σ᾽αὐτά τά ὑψώματα ἀνεζήτησε 
καταφύγιο, τό ὁποῖο καί ἀνεκάλυψε στό ἄκρο «στενῆς κοιλάδος, κατὰ τὴν 
24ην Ἰουνίου 1159, ἑορτὴν τῆς γεννήσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου». Δέν ἦταν 
ὅμως, βέβαιος, ἄν ἐδῶ ἔπρεπε νά παραμείνει καί νά συνεχίσει τήν ἄσκησή του. 
Στήν ἀγωνιώδη ἀναζήτηση νά βρεῖ τόν κατάλληλο τόπο στόν ὁποῖο εὐδοκεῖ ὁ 
Θεός νά στήσει τό ἀσκητήριό του, ἔλαβε πληροφορία ἀπό τήν ἐμφάνιση ἑνός 
ἄστρου, τό ὁποῖο ξεκινοῦσε τή νύκτα ἀπό τόν τόπο πού βρισκόταν ὁ Ἅγιος 
καί ἔφθανε σέ ἕνα σημεῖο τῆς ἀπέναντι ἀπότομης πλευρᾶς, ὅπου καί χανό-
ταν. Συγχρόνως, ἄκουε παράξενη φωνή, πού τοῦ ἔλεγε ὅτι ἐκεῖ ἦταν ὁ τόπος, 
ὅπου ἔπρεπε νά μονάσει. Ἀφοῦ αὐτό ἐπαναλήφθηκε τρεῖς φορές, τότε ὁ Ἅγιος 
ἀποφάσισε νά προχωρήσει μέχρις ἐκεῖνο τό σημεῖο καί νά δεῖ ἄν πράγματι τό 
μέρος ἦταν κατάλληλο. Ὅταν μετά κοπιώδη προσπάθεια,   ἔφθασε στό σημεῖο 
πού τοῦ εἶχεν ὑποδειχθεῖ, βρῆκε σπήλαιο μέσα σέ ἀπόκρημνο βράχο καί «πλη-
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σίον του πηγὴν, τὰ μόνα ἀπαραίτητα δι᾽ἕνα ἀσκητήν».

Σ᾽αὐτή τήν ἀπομακρυσμένη καί ἔρημη σπηλιά, ἐγκαταστάθηκε, ὅπου καί 
ἵδρυσε τήν περίφημη ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΑ του. Ἐκεῖ ἔζησε αὐστηρή ἀσκητική ζωή 
μέχρι τόν θάνατό του. Γιά ὅσους ἀξιώνονται νά ἐπι σκεφθοῦν, ὡς ταπεινοί προ-
σκυνητές, τήν Ἐγκλείστρα τοῦ ἁγίου, δέν μένει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία ὅτι ὁ 
ὅσιος Νεόφυτος ὑπῆρξε τό κλέος τοῦ μοναχισμοῦ τῆς Κύπρου. Ἡ πεποίθηση 
αὐτὴ εἶναι “ὁ ἀψευδὴς μάρτυς τῆς ἁγίας καὶ θεοφιλοῦς ζωῆς του... ποὺ δια-
λαλεῖ μέσα εἰς τοὺς αἰῶνας τοὺς κοπιώδεις πνευματικοὺς καὶ ἀσκητικούς του 
ἀγῶνας”5. 

 Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ὁ τέως ἀγράμματος «Νεόφυτος μοναχός καί  
Ἔγκλει στος» ὑπῆρξε ἡ δόξα τοῦ κυπριακοῦ μοναχισμοῦ ὄχι μόνο γιά τήν ὁσι-
ότητα τῆς ζωῆς του, ἀλλά καί γιά τό συγγραφικό του ἔργο. Ὁ Ἅγιος Νεόφυτος 
«συνέγραψε συνολικά δεκαέξι ἔργα «Χάριτος Πνεύματος Ἁγίου», μεστά θεο-
λογικοῦ περιεχομένου καί πνευματικῶν ἀναβάσεων. Ὁ Κάρολος Κρουμβάχερ 
τόν κατατάσσει μαζί μέ τόν Εὐστάθιο Θεσσαλονίκης καί τόν Μιχαήλ Ἀκομι-
νάτο, ἀνάμεσα στούς τρεῖς διακεκριμένους ἐκκλησιαστικούς ρήτορες καί λο-
γίους τοῦ 12ου αἰώνα»6.

Μελετώντας τά ἔργα τοῦ ὁσίου Νεοφύτου πειθόμαστε ὅτι ὁ ἅγιος δέν εἶ-
ναι μόνο ὁ βαθύς θεολόγος, πού ἄνετα θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς 
νηπτικός πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί τά κείμενά του   ὡς φιλοκαλικά, ἀλλά 
καί μιά πολύ σπουδαία σύγχρονη ἱστορική προσωπικότητα τῶν συμβάντων 
τῆς ἐποχῆς του. «Τά διάφορα φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, ἀνομβρίες κ. ἄ.), οἱ 
πειρατικές ἐπιδρομές, ἡ κατάκτηση τῆς Κύπρου ἀπό τόν ἄγγλο Ριχάρδο Λεο-
ντόκαρδο… περιγράφονται ἀπό τόν Ἔγκλειστο Νεόφυτο καί μάλιστα ὄχι ὑπό 
τό πρίσμα τοῦ οὐδέτερου παρατηρητῆ, ἀλλά μέ τόν πόνο καί τήν ὀδύνη τοῦ 
πνευματικοῦ ἀνθρώπου, πού βλέπει τόν λαό του νά ταλαιπωρεῖται καί νά ὑπο-
φέρει ἀπό τούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου τούτου.

 Ταυτόχρονα, ὁ Ἅγιος προσφέρει στόν λαό του μηνύματα πνευματικῆς 
ἀντίστασης καί ἠθικῆς ἐγρήγορσης γιά ὑπέρβαση τῶν συμφορῶν τῆς ἐποχῆς 
του ἀλλά καί τῶν δυσκολιῶν κάθε ἐποχῆς7, καί ἰδιαίτερα τῆς δικῆς μας, πού 
ὑποφέρουμε ἀπό τίς ἀπειλές τοῦ Ἀττίλα.    

5 Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Α΄σελ. ια΄
6 Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Α΄ σελ. ια΄-ιβ´
7 ὅ.π. σελ. ιβ΄
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****

Ὅπως φαίνεται ἀπό τά κείμενά του ὁ ἅγιος Νεόφυτος εἶχε μελετήσει πολύ 
καί σέ βάθος καί εἶχεν ἀφομοιώσει τούς ἐκκλησιαστικούς Πατέρες, ὄχι μόνο 
τούς «μεγάλους» Βασίλειο, Χρυσόστομο κλπ, ἀλλά καί τούς νηπτικούς, ὅπως 
τοῦ «Μεγάλου Ἡσαΐου τοῦ ἀσκητοῦ» καί «τοῦ μακαρίου καί τρισοσίου καί 
ἀγγέλου ἐν ἀνθρώποις τῆς Κλίμακος Ἰωάννου»8.

Κατά τόν ὅσιο Νεόφυτο, ἡ μελέτη τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, πολύ βο-
ηθοῦν τόν ἄνθρωπο στή ζωή τῆς ἀρετῆς. Γράφει: «Ὅπου γὰρ συνεχὴς μνήμη 
ἐντολῶν, ἕπεται πάντως καὶ τὸ ποιῆσαι αὐτάς, ὅπου δὲ λήθη ἐντολῶν καὶ τὸ 
ποιῆσαι πάντως ἀφίσταται· ἴσμεν γὰρ ὅτι οὐδεὶς δύναται ποιεῖν ὅ ἐπὶ μνήμης 
οὐκ ἔχει ποσῶς». Τό νά θυμᾶται κανείς τίς ἐντολές τόν βοηθᾶ στό νά τίς ἐφαρ-
μὸσει. Ὅπου ὅμως ὑπάρχει  λήθη τῶν ἐντολῶν - θά λέγαμε ἐμεῖς ἄγνοια τῶν 
Γραφῶν -, ἐκεῖ ὑπάρχει ὡς φυσικό ἐπακόλουθο ἡ περιφρόνηση τῶν ἐντολῶν9.

Κατά τόν ἅγιό μας πυρήνας τοῦ «κατ᾽εἰκόνα» εἶναι τό αὐτεξούσιο. Γράφει: 
«Ὁ μὲν ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς κατ᾽εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ τὸν 
ἄνθρωπον ἔπλασε καὶ τὸ αὐτεξούσιον ἐχαρίσατο… ἡμεῖς δὲ τὸ αὐτεξούσιον 
εἰληφότες εἰς ἀτόπους ἐννοίας καὶ πράγματα αὐτὸν παροργίζομεν».

Ὁ πνευματικός ἀγώνας γιά τή νέκρωση τῶν παθῶν, τήν κατάκτηση τῶν 
ἀρετῶν καί τήν ἐν Χριστῷ τελείωση εἶναι ὡραῖος, εἶναι ὁ «καλὸς ἀγών». Ἀπαι-
τεῖ ὅμως πολλές δυνάμεις καί ἀντοχές ψυχικές ἀκατάβλητες. Γι᾽αὐτό συμβου-
λεύει ὁ ὅσιος Νεόφυτος: «Ἐννοήσωμεν τῶν ἁγίων τὰ κατορθώματα, ἐννοήσω-
μεν καὶ ἡμῶν τὰ ἐλαττώματα καὶ ἴδωμεν πόσον τὸ μέσον ἡμῶν τε κἀκείνων, 
καὶ εὑρήσομεν πολλὴν διαφορὰν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν. Καὶ ἴδωμεν ὡς 
σαρκοφόρους ἀγγέλους ἐκείνους (ἡμᾶς δὲ ὀκνῶ κἄν ἀνθρώπους εἶναι εἰπεῖν) 
καὶ ζητήσωμεν καὶ διαπορήσωμεν πόθεν ἡ τοσαύτη γέγονε διαφορά…»10.

Καθώς τώρα βλέπουμε τήν ἀπόσταση πού μᾶς χωρίζει ἀπό αὐτούς τούς 
«σαρκοφόρους ἀγγέλους», ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς ἀπογοήτευσης. Προκειμέ-
νου, λοιπόν, νά μᾶς προφυλάξει ἀπό μιά τέτοια  κατάσταση, ἀλλά καί νά μᾶς 
προβληματίσει ταυτόχρονα, μᾶς παρακινεῖ  νά ἐξετάσουμε τόν ἐσωτερικό μας 
κόσμο, ὥστε νά ἀνακαλύψουμε γιατί ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀπόσταση καί ἡ διαφορά 
ἀνάμεσα στή δική μας ζωή καί τή ζωή τῶν ἁγίων. Καί ὅταν μέ ταπείνωση δοῦμε 

8 ὅ.π. σελ. ιβ΄
9 Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος Α΄ «Δέκα λόγοι περί Χριστοῦ 
ἐντολῶν».
10 Ὁ βίος τοῦ ἁγίου Νεοφύτου, Τυπική Διαθήκη… σελ. 28 κ.ἑ.
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ποῦ ὑστεροῦμε, νά θελήσουμε νά τούς μιμηθοῦμε.

Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε τήν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς. Μάλιστα τήν ὑπέδειξε 
μαζί μέ τή νηστεία, ὡς τά δύο ἰσχυρά ὅπλα κατά τοῦ ἀνθρωποκτόνου ἀντι-
πάλου μας, τοῦ «πονηροῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου». Καί ὁ 
ὅσιος Νεόφυτος   μιλώντας γιά τό μεγάλο αὐτό θέμα τῆς προσευχῆς σημει-
ώνει: Ἀναρωτιέσαι χριστιανέ καί λές: «πῶς ἐξαιτήσομαι ἀγροῖκος ὤν;». Πῶς 
νά ζητήσω ἀπό τόν Θεό ἀφοῦ εἶμαι ἀμαθής; Καί ἀπαντᾶ: «Οὐ χρείαν ἔχεις 
τεχνολογίας πρὸς ταύτην τὴν αἴτησιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἁπλότητος· ὡς ὁ ἄσω-
τος ἐπιστρέψωμεν, ὡς ὁ τελώνης δακρύσωμεν καὶ ὡς ὁ ληστὴς ἀνακράξωμεν· 
«μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»· ληστρικὰ γάρ μου τά 
ἐπιτηδεύματα· οὐκ ἄλλον τινὰ ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκληστεύων καθ᾽ἑκάστην οὐ παύ-
ομαι…»11.  

 Ἡ προτροπή αὐτή τοῦ ἁγίου θά μποροῦσε  νά ἀποτελέσει τήν κατακλείδα 
τοῦ παρόντος. Δηλαδή, ἐπιστροφή στούς πατρικούς κόλπους τοῦ Σταυρωθέ-
ντος Χριστοῦ, τῆς ἀγάπης καί τῆς αὐτοθυσίας, μέ τή συντριβή τοῦ ἀσώτου, 
τήν ταπείνωση τοῦ τελώνη καί τή μετάνοια τοῦ ληστῆ. Δέν μᾶς ἀφήνει ὅμως 
ὁ ἅγιος νά τερματίσουμε τόν λόγο, παρά μόνο ἄν καταθέσουμε τόν ὡραῖο 
στοχασμό του τόν σχετικό μέ τόν θεῖον ἔρωτα, πού πρέπει νά πυρπολεῖ κάθε 
χριστιανική ψυχή. Γράφει ὁ ἅγιος: «Ὁ Δαυΐδ χορτασθῆναι ποθῶν τῆς θείας 
ὄψεως δυσωπῶν ἔλεγε: “Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί με τὴν δόξαν σου”. 
Πάντα γὰρ ἔχουσι κόρον τὰ πρόσκαιρα, ἐξ οὗ καὶ ἀηδία τις πολλάκις πέφυκε 
τίκτεσθαι. Διψῶν γάρ τις ἤ πεινῶν ἤ ἐρῶν σαρκικῶς, εἶτα τούτων εἰς κόρον με-
τασχὼν ἀηδῶς λοιπὸν ἔχει πρὸς ταῦτα· τοῦ δὲ θείου ἔρωτος οἱ ἐρασταὶ ἀηδίαν 
ἤ κόρον τῆς αὐτῶν ἐφέσεως οὐ λαμβάνουσι»12.

Ἄς πρεσβεύει ὁ ἅγιός μας στόν Κύριο τῶν Δυνάμεων γιά τό νησί του, "τὴν 
νῆσον τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων", τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα Κύπρο, καί 
τόν λαό της, γρήγορα νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό  τῶν νέων «σκαιῶν», πού τήν κατέ-
κλυσαν ἀπό τό 1974, ὥστε λυτρωμένη ἀπό τά δεινά  νά ζήσει, μέ ἀκόμη περισ-
σότερο ζῆλο καί συνέπεια, τήν «ἐν Χριστῷ ἐλευθερίαν» καί νά χαίρεται ὁ λαός 
της τήν ἐν Κυρίω «σωτηρίαν».

11 ὅ.π.
12 ὅ.π. 



 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

«ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

+ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, 
Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
Ἡ Χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

εἴη μετά πάντων ὑμῶν.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐναρμονίστηκε μέ τήν ἀπόφαση τοῦ 
σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον πρό πολλῶν ἐτῶν ἀπε-

φάσισεν ὅπως κατὰ τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἀναπέμπονται 
δεήσεις πρός τόν Δημιουργό Θεό: «ὑπέρ τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς στοιχείου 
καί εὐσταθείας πάσης τῆς κτίσεως».

 Πολλοί, ἐνδεχομένως, νά διερωτῶνται ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότητα αὐτῆς 
τῆς κίνησης, τή στιγμή πού μαζί μέ τό ἐθνικό πρόβλημα τῆς εἰσβολῆς καί κα-
τοχῆς, μᾶς ταλανίζουν πλεῖστα ἄλλα σοβαρά προβλήματα.

Παρά ταῦτα, ὡς Χριστιανοί δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι μπρο-
στά στήν καταστροφή τῆς ὑλικῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, πού συντελεῖται στίς 
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μέρες μας. Εἶναι πλέον δεδομένο τό γεγονός, ὅτι ὡς ἀνθρωπότητα ἀντιμετω-
πίζουμε τεράστια προβλήματα λόγω τῆς διαρκῶς αὐξανόμενης ἀτμοσφαιρικῆς 
ρύπανσης καί τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος. Οἱ φυσικοί 
καί ἐνεργειακοί πόροι τοῦ πλανήτη μας ἐξαντλοῦνται. Τήν ἴδια ὥρα ἡ πολεμι-
κή σύρραξη στήν Οὐκρανία, πέρα ἀπό τήν καταστροφή τοῦ πολέμου καί τήν 
ἀπώλεια δεκάδων χιλιάδων ἀνθρωπίνων ζωῶν, δημιουργεῖ τεράστια προβλή-
ματα καί στήν ἐπάρκεια καυσίμων, ὀρυκτῶν καί βιομηχανικῶν ὑλῶν καθώς 
καί αὐτοῦ τοῦ βασικοῦ εἴδους διατροφῆς, τῶν σιτηρῶν. Εἶναι ὁλοφάνερο πώς 
ὅλα αὐτά τά προβλήματα δέν ὀφείλονται σέ φυσικές ἀλλαγές τοῦ κλίματος, 
ἀλλά ἔχουν καθαρά ἀνθρωπογενῆ αἴτια. Ἡ ρύπανση τοῦ ἀέρα, τοῦ ἐδάφους 
καί τῶν ὑδάτων, μέ τήν χωρίς φειδώ ἀπόρριψη τῶν σκυβάλων τῆς ἀνθρωπί-
νης, γεωργικῆς καί βιομηχανικῆς δραστηριότητας, ἡ υπερεκμετάλλευση καί ἡ 
ἀδιαφορία γιά τό φυσικό περιβάλλον ὁδήγησε βαθμιαία σέ μιά ἀνισορροπία 
στή φύση μέ τή σταδιακή ἐξαφάνιση διαφόρων εἰδῶν τοῦ φυτικοῦ καί ζωϊκοῦ 
βασιλείου, καί τήν ἐξάντληση τῶν φυσικῶν πόρων.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δέν ὑποτιμοῦμε τίς προσπάθειες οἱ ὁποῖες καταβάλλονται ἀπό Διεθνεῖς 
Ὀργανισμούς, ἀπό οἰκολογικές ὀργανώσεις, Κυβερνήσεις καί κοινωνικές ὁμά- 
δες γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ὡστόσο, ἡ συμπτω- 
ματική ἀντιμετώπιση τῶν ὡς ἄνω προβλημάτων παραμένει ἐξωτερική καί ἐπι-
φανειακή καί ὄχι θεραπευτική, ἀπό τή στιγμή πού δέν προχωρεῖ στήν ἐπίλυση 
τῆς ἀρχικῆς αἰτίας τῆς οἰκολογικῆς κρίσης. Ὅπως διακήρυξε ἡ Ἁγία καί Μεγά-
λη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνῆλθε στό Κολυμπάρι τῆς 
Κρήτης, τό 2016: «Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι προφανές ὅτι ὀφείλε-
ται σέ πνευματικά καί ἠθικά αἴτια. Οἱ ρίζες της συνδέονται μέ τήν πλεονεξία, 
τήν ἀπληστία καί τόν ἐγωϊσμό, πού ὁδηγοῦν στήν ἀλόγιστη χρήση τῶν φυ-
σικῶν πόρων, τήν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μέ ζημιογόνους ρύπους καί 
τήν κλιματική ἀλλαγή. Ἡ χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ 
μετάνοια γιά τίς καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, πού ἀποτελοῦν 
ἀντίδοτο στήν ὑπερκατανάλωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στόν ἄνθρωπο 
τῆς συνειδήσεως ὅτι εἶναι «οἰκονόμος», καί ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δέν 
παύει νά τονίζει ὅτι καί οἱ μελλοντικές γενεές ἔχουν δικαίωμα πάνω στά φυσι-
κά ἀγαθά, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός».

Συνεπῶς: «δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικός πλοῦτος τῆς γῆς δέν 
εἶναι περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ Δημιουργοῦ: Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ 
πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ (Ψαλμ. κγ΄,1). 
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Οὕτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ 
Θεοῦ διά τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδό-
του περιβάλλοντος καί διά τῆς προβολῆς τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καί τῆς 
ἐγκρατείας. Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί 
αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς 
ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός».

Στά πιό πάνω, προσθέτουμε καί τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, 
ὁ ὁποῖος τονίζει πώς στόν δρόμο γιά τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή μας, χρειάζεται 
νά ἔχουμε «καρδίαν ἐλεήμονα», σπλαχνική καρδιά, ἡ ὁποία νά φλέγεται ἀπό 
ἀγάπη γιά ὁλόκληρη τή δημιουργία, γιά τήν ἀνθρωπότητα, γιά τά πουλιά, τά 
ζῶα καί γιά κάθε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ καρδιά δέν ἐπιτρέπεται να 
βλέπει ἤ νά ἀκούει παθητικά γιά τό θέμα τῆς καταστροφῆς τοῦ δημιουργήμα-
τος τοῦ Θεοῦ.

Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ συνειδητός χριστιανός προσεύχεται ἐντόνως πα-
ρακλητικά γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ του περιβάλλοντος. Ἄν ἐμεῖς καί 
ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετωπίσουμε τό οἰκολογικό πρόβλημα, μέσα 
σ’αυτό τό πνεῦμα, πού διακηρύττει τόσο ἔνθερμα ἡ Ἐκκλησία μας, τότε μπο-
ροῦμε νά ἔχουμε ἥσυχη τή συνείδησή μας ὅτι βρισκόμαστε στόν ὀρθό δρόμο 
τῆς οὐσιαστικῆς ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος.

Βέβαιοι, ὄντες, ὅτι ὅλοι κατανοεῖτε τήν κρισιμότητα τοῦ οἰκολογικοῦ 
προβλήματος, ὅπως τοῦτο ἐξελίσσεται ἐπικίνδυνα σήμερα, πιστεύουμε ὅτι 
θά ἀναλάβετε κάθε προσπάθεια, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, καί ὅτι θά 
προβεῖτε σέ ὅλες τίς ἐνδεδειγμένες ἐνέργειες, προκειμένου νά σωθεῖ ἡ φυσική 
δημιουργία. Εἶναι τοῦτο, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μία ἀπαραίτητη προϋπόθεση, 
γιά νά μπορέσουμε τόσο ἐμεῖς ὅσο καί τά παιδιά μας, νά ζήσουμε ὑγιεινά στόν 
πλανήτη, πού ἡ ἀγαθότητα καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς δώρισε ὡς κατοικία μας.

    

     Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022.



ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
a  

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

Με αισθήματα χαράς και στοργής σάς υποδέχονται και πάλι σήμερα στα 
σχολεία σας οι πνευματικοί σας γονείς, προκειμένου να συνεχίσετε από κοινού 
τους νέους αγώνες της μαθητικής σας ζωής. 

Η Μητέρα Εκκλησία παρακολουθεί με αγάπη πολλή τα ευγενικά αυτά 
αγωνίσματά σας και επευλογεί τους οραματισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη 
μόρφωσή σας και στην πνευματική σας καλλιέργεια. 

Οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι πρώτοι στον κόσμο θεμελίωσαν τις επιστή-
μες, μας δίδαξαν ότι «Ἡ παιδεία κάλλιστόν ἐστι κτῆμα βροτοῖς». Η μόρφωση 
για τους ανθρώπους αποτελεί το σπουδαιότερο απόκτημα στη ζωή μας.  Διότι 
μέσω της παιδείας ο νέος  γνωρίζει τα επιτεύγματα των Επιστημών, αξιοποιεί 
τα έμφυτα τάλαντά του, πραγματοποιεί τα όνειρά του  και δημιουργεί για τον 
εαυτό του, την οικογένειά του και το περιβάλλον του έναν καλύτερο  και ευ-
τυχέστερο κόσμο. 

Θέλουμε, όμως, να γνωρίζετε ότι η μόρφωση από μόνη της μπορεί μεν να 
ικανοποιεί τις επιστημονικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά όχι τις πνευματικές 
και τις ουράνιες.

Συνεπώς, για να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, επιβάλ-
λεται να εναρμονίσετε τις επιστημονικές σας γνώσεις με τις χριστιανικές και 
να  θωρακίσετε τους εαυτούς σας με τις διαχρονικές αξίες του κλασικού μας 
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πολιτισμού με τις ουράνιες και λυτρωτικές του χριστιανικού μας πνεύματος. 

Οι μεν κλασικές βοηθούν τον νέο να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που να 
συνάδει με την αξία του ανθρώπου, αλλά οι χριστιανικές αξίες τον οδηγούν 
σ’ ένα κόσμο πολύ ανώτερο. Ανάγουν τον άνθρωπο από τα γήινα προς τα 
ουράνια και την αιωνιότητα. Όταν ο νέος βιώνει τα λυτρωτικά μηνύματα του 
χριστιανικού πνεύματος και συμμετέχει συνειδητά στα μυστήρια της Εκκλη-
σίας μας, τότε αναδεικνύει τον εαυτό του σε μια ολοκληρωμένη προσωπικό-
τητα, η οποία γνωρίζει να προσφέρει την ευωδία της αγάπης  του προς όλους 
και να αποβαίνει πηγή προόδου, φιλανθρωπίας,  χαράς και ευτυχίας.   

Σήμερα, που οι διαχρονικές αυτές αξίες του κλασικού και χριστιανικού μας 
πολιτισμού, υποσκάπτονται ή και πολεμούνται  επικίνδυνα από τα υλιστικά 
και ευδαιμονιστικά ρεύματα της Δύσεως, εμείς, ως Πολιτεία και ως Εκκλησία 
έχουμε ύψιστο χρέος να εμφυσήσουμε στις αγνές ψυχές σας το μεγαλείο των 
αξιών αυτών και να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε την προσωπικότητά 
σας με βάση αυτές τις αξίες. Διότι είναι οι μόνες που εγγυώνται την επιτυχία 
σας και την ευτυχία σας στη δύσκολη πορεία της ζωής σας.

Αλλά, για μας τους Ελληνοκυπρίους υπάρχει ακόμα ένας ιδιαίτερος λό-
γος που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε συνειδητά τους δρόμους αυτούς της 
Αρετής. Είναι η πονεμένη μας Πατρίδα, η οποία από το 1974 κατέχεται κατά 
το 38% από  την Τουρκία. Σε σας τους νέους στηρίζουμε τις ελπίδες μας ότι 
θα φανείτε ανώτεροι από μας και θα μπορέσετε να την ελευθερώσετε από τα 
δεσμά  του βάρβαρου Αττίλα. Αυτό είναι ένα  πάρα πολύ μεγάλο χρέος  για το 
οποίο όλοι μας οφείλουμε να αγωνιζόμαστε, διότι η ζωή χωρίς την Ελευθερία 
δεν έχει νόημα και αξία.

Η Μητέρα Εκκλησία σάς επιδαψιλεύει τις ευχές και την αγάπη της και σας 
εύχεται ολοψύχως κάθε επιτυχία στους ευγενικούς σας στόχους. 

     Με την εν Κυρίω αγάπη μου    

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022



Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ1*

a  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επώδυνη η επέτειος που θυμούμαστε σήμερα. Πληγώνει την καρδιά, τον 
νου, τα συναισθήματά μας. Ολόκληρο το έθνος δακρύζει, φέτος, στο ορό-

σημο του 1922, στη συμπλήρωση εκατόν ετών από τη δραματική έξοδο του 
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Θυμάται τα δεινά και τις οδύνες, τις φωτιές και 
τα αιματοκυλίσματα, τον ενταφιασμό της Μεγάλης Ιδέας με την οποία είχαν 
ζήσει αμέτρητες γενιές υποδούλων σ’ όλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Πέρσι, σ’ ένα κλίμα ευφορίας και ψυχικής ανάτασης γιορτάσαμε τη μεγα-
λύτερη επέτειο της σύγχρονης Ιστορίας μας: Τα 200 χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο τόνος των πράξεων και των λόγων 
μας  ήταν, πέρσι, πανηγυρικός. Φέτος είναι επικήδειος.

Με τα γεγονότα του 1922 φαρμακώθηκε κυριολεκτικά η ψυχή μας. Το γε-
γονός της Μικρασιατικής καταστροφής είναι από τα πιο σπάνια που μπορούν 
να τύχουν στην ιστορική πορεία ενός έθνους. Η Ελλάδα εξερχόταν νικήτρια 
από τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου εθριάμβευσε, και από τον πρώτο πα-
γκόσμιο πόλεμο, όπου βρισκόταν με το μέρος των νικητών. Κι εκεί που ετοι-
μαζόταν να ολοκληρώσει την απελευθέρωση των υπόδουλων εδαφών της, 
βρέθηκε αντιμέτωπη μ’ ένα διπλό ξεριζωμό: τον γεωγραφικό, από χώματα ελ-
ληνικά για τρεις χιλιετίες, σπαρμένα με κόκκαλα πολλών ελληνικών γενεών, 
και τον ξεριζωμό του ιδανικού που αποτελούσε την προαιώνια εθνική παρα-
καταθήκη της. Έπρεπε να μαζέψει γρήγορα τους δικέφαλους αετούς της, τις 
σημαίες που έθρεψαν τα όνειρά της, να τις κρύψει βαθιά στην καρδιά της, και, 
το χειρότερο, να τις λησμονήσει πια, αφού υπέγραψε συνθήκη με την οποία 

* ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
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αναγνώριζε ό,τι είχε γίνει. 

Πέρασαν από τότε εκατό χρόνια, ένας ολόκληρος αιώνας. Μα ο Ελληνι-
σμός της Μικράς Ασίας και οι αλησμόνητες πατρίδες θα είναι πάντα ανοικτές 
πληγές. Το ψυχικό τραύμα της καταστροφής και του ξεριζώματος μένει πάντα 
ανοικτό και η πίκρα για τα αίτιά τους, δηλητήριο. Ο χρόνος που περνά δεν 
γιατρεύει τις πληγές. Μέσα στη σκέψη του καθενός, στην καρδιά και στην 
ψυχή του, παραμένει αγιάτρευτη η πληγή της Μικρασίας.

Στη Μικρά Ασία στρέφεται καθημερινά η σκέψη κάθε Έλληνα Χριστιανού. 
Στην Καππαδοκία και στους Καππαδόκες Πατέρες, στον Όλυμπο της Βιθυνίας 
με τους μεγάλους ασκητές, στη Σεβάστεια με τους Σαράντα μεγάλους μάρ-
τυρες, στη Νικομήδεια με τον Άγιο Παντελεήμονα, στην Παφλαγονία με τον 
Άγιο Μάμα και τον Άγιο Στυλιανό, στο Ικόνιο με την Αγία Ιουλίττα και τον 
Άγιο Κήρυκο, στην Έφεσο, στη Νίκαια, στη Χαλκηδόνα, όπου συγκροτήθηκαν 
οι Οικουμενικές Σύνοδοι.  

Η σκέψη μας στρέφεται και προς κάποια πρόσωπα που κυριάρχησαν στο 
στερέωμα της Μ. Ασίας σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο. Που ’χαν το μοναδικό 
προνόμιο να υποδεχτούν στα ιερά εκείνα χώματα τον ελευθερωτή ελληνικό 
στρατό και να ευλογήσουν τα ιερά λάβαρα της απελευθέρωσης και τη γαλα-
νόλευκη σημαία των ονείρων του υπόδουλου ελληνισμού· μα και που, σε λίγο, 
είδαν το όνειρο να διαψεύδεται και να γίνεται εφιάλτης, τη γη τους που για 
3.000 χρόνια ήταν Ελληνική να γίνεται «κρανίου τόπος» και αγρός αίματος· 
που είδαν παντού «αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ», τέφρα και απελπισία. 

Πρώτος ανάμεσα στους πολλούς ο άγιος ιερομάρτυς Χρυσόστομος επί-
σκοπος Σμύρνης. Τη μνήμη του τελέσαμε την περασμένη Κυριακή, την Κυ-
ριακή προ της Υψώσεως. Γύρω από την ιερά μορφή του θα αναφερθώ. 

Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης δεν γεννήθηκε, ούτε έζησε σε ελεύθερο ελ-
ληνικό μέρος. Γεννήθηκε στην Τρίγλια της Προποντίδας το 1867. Σπούδασε 
στην περίφημη θεολογική σχολή της Χάλκης και υπήρξε πνευματικό ανάστη-
μα και αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Κωνσταντίνου Βαλλιάδη, 
τον οποίο ακολούθησε στη Μητρόπολη Εφέσου κι αργότερα στην Κωνσταντι-
νούπολη, όταν έγινε πατριάρχης, το 1897. Τότε είχε γίνει, κι ο Χρυσόστομος, 
σε ηλικία μόλις 30 ετών, Μέγας πρωτοσύγκελλος του Πατριαρχείου.

Αναδείχθηκε κορυφαίο στέλεχος της παράταξης που υποστήριζε την προ-
σπάθεια απελευθέρωσης όλων των ελληνικών εδαφών και ένταξής τους στο 
ελεύθερο ελληνικό κράτος. Στο Φανάρι επικράτησαν σε λίγο, οι οπαδοί του 
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πατριάρχη Ιωακείμ του Γ΄, που είχε αποσυρθεί, ως εφησυχάζων, στο Άγιο Όρος, 
και που υποστήριζαν την άλλη άποψη, την παραμονή των ελληνικών πληθυ-
σμών στην Οθωμανική αυτοκρατορία και επιδίωξη της σταδιακής επιβολής 
τους σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι το όραμα 
και ο πόθος για απελευθέρωση όλων των Ελλήνων ήταν κοινός. Οι διαφορές 
μεταξύ των δύο ομάδων αφορούσαν στους  χειρισμούς και στη μεθόδευση 
για επίτευξη του στόχου αυτού. Οι Ιωακειμικοί  εκθρόνισαν τον πατριάρχη 
Κωνσταντίνο, προστάτη του Χρυσόστομου, και επανέφεραν τον Ιωακείμ στον 
θρόνο.  Ο Ιωακείμ, όμως, βλέποντας τα ηγετικά προσόντα και τον δυναμισμό 
του Χρυσοστόμου, τον κράτησε στη θέση του Μεγάλου Πρωτοσύγκελλου 
και, το 1902, τον ανάδειξε σε Μητροπολίτη Δράμας. 

Η Δράμα, τότε, αποτελούσε στόχο διείσδυσης των Βουλγάρων στα ελλη-
νικά μέρη και δράσης των βουλγαρικών ένοπλων ομάδων για απόσπαση των 
ορθόδοξων κοινοτήτων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπαγωγή τους 
στην λεγόμενη βουλγαρική εξαρχία. Εκεί ο Χρυσόστομος ανέπτυξε πολυσχιδή 
εθνική δράση και συμμετέσχε ενεργά στον Μακεδονικό αγώνα, μπαίνοντας 
στην εμπροσθοφυλακή της ελληνορθόδοξης αντίστασης. Πιστός στην αρχι-
ερατική του κλήση, γενναίος Έλληνας και θερμός πατριώτης, αναμετρήθηκε 
εκεί με τους Τούρκους, τους Βουλγάρους αλλά και με τη Ρουμανική προπα-
γάνδα. Αντιστάθηκε με σθένος σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιβουλεύονταν 
τη Μακεδονία, γι’ αυτό κι οι Τούρκοι απαίτησαν πιεστικά την απομάκρυνσή 
του από τη Μητρόπολη Δράμας.

Το Πατριαρχείο, ύστερα από πολλή κωλυσιεργία, μη μπορώντας να κάμει 
και διαφορετικά, τον απομάκρυνε από τη Δράμα, τον τοποθέτησε, όμως, σε 
μιαν άλλη νευραλγική Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Σμύρνης. Στις 10 Μαΐου 
1910 γινόταν η ενθρόνισή του και η υποδοχή του στη Σμύρνη. Η παρουσία 
του στη Σμύρνη, λόγω της δράσης του στη Δράμα, γεννούσε πολλές προσδο-
κίες στον ελληνισμό της Ιωνίας. Μα κι ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να αγωνι-
στεί, όσο μπορούσε, για τα δίκαια του Ελληνισμού. 

Την ημέρα της χειροτονίας του σε επίσκοπο,  δείχνοντας τον ηρωισμό και 
την αποφασιστικότητά του, απευθυνόμενος στον Πατριάρχη του είπε: «… ἡ 
μίτρα τὴν ὁποίαν αἱ ἅγιαι χεῖρές σου ἐναπέθεσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου, ἐὰν 
πέπρωται νὰ ἀπολέση ποτὲ τὴν λαμπηδόνα τῶν λίθων της, θὰ μεταβληθῇ εἰς 
ἀκάνθινον στέφανον μάρτυρος ἱεράρχου…»

Και στο μνημόσυνο του Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανού, που δολοφο-
νήθηκε από όργανα των Νεοτούρκων είπε: «Ὅταν ἀρχιερεῖς καίωσιν ἑαυτοὺς 
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ὡς λαμπάδας ἐνώπιον τοῦ εἰδώλου τῆς πατρίδος, ὁ δὲ μαρτυρικὸς θάνατος 
των γίνεται ζωῆς καὶ δόξης ὑπόθεσις καὶ θεμέλιον ἁγιοτέρου βίου, τὸ μνημό-
συνον των δὲ ἐναρμονίζεται μὲ δάκρυα καὶ θλῖψιν ἀλλὰ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ 
ἀγαλλίασιν. Ἡμῖν ἐξ’ ὅλων ἐχαρίσθη, ὄχι μόνον τὸ εἰς Χριστὸν ὀρθῶς πιστεύ-
ειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγογγύστως πάσχειν, γενναίως μαρτυρεῖν, καὶ 
ἐνδόξως θνῄσκειν».

Ακολούθησαν, ως γνωστό, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, νικηφόροι για την Ελ-
λάδα, που ανεπτέρωσαν τις ελπίδες και των υποδούλων της  Ιωνίας και όλης 
της Μ. Ασίας. Δεν άργησαν όμως να έλθουν οι δύσκολες μέρες του Ά  Πα-
γκοσμίου πολέμου κατά τον οποίο οι Τούρκοι ξεκίνησαν ένα σκληρό διωγμό 
εναντίον των Ελλήνων της Ανατολής. 

Χιλιάδες οι πρόσφυγες, θύματα της τουρκικής βιαιότητας, που φτάνουν 
πρόσφυγες στη Σμύρνη και πολύ περισσότερες οι χιλιάδες που κατακλύζουν 
τις ακτές της Ιωνίας, ζητώντας προστασία. Όλοι αυτοί βρίσκουν προστασία 
από τον Χρυσόστομο. Διανέμει τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα, ναυλώνει 
πλοία για να μεταφέρουν τους καταδιωκόμενους χριστιανούς, στέλλει αν-
θρώπους να φωτογραφίσουν τα εγκλήματα των Τούρκων, τρέχει στους προξέ-
νους των Μεγάλων Δυνάμεων και στους αρχηγούς των άλλων χριστιανικών 
ομολογιών, υψώνει παντού σθεναρή φωνή διαμαρτυρίας.

Οι Τούρκοι τον απειλούν, αλλά επειδή μένει απτόητος στις απειλές, στις 
20 Αυγούστου 1914, τον εξορίζουν. Στην Κωνσταντινούπολη, όπου καταφεύ-
γει, συνεχίζει τη δράση του, γράφοντας διάφορα βιβλία στα Γαλλικά, που εί-
χαν στόχο τη διαφώτιση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα δεινά του Ελ-
ληνισμού της Μ.Ασίας. Τελικά εξορίζεται στην Τριγλία, τη γενέτειρά του, στην 
Προποντίδα. 

Μετά τη λήξη του Ά  Παγκοσμίου πολέμου και την ανακωχή, το 1918, ο 
Χρυσόστομος επιστρέφει στη Σμύρνη. Αξιώνεται, μάλιστα, στις 2 Μαΐου 1919, 
να υποδεχτεί με δάκρυα στα μάτια και να ευλογήσει τον Ελληνικό στρατό, που 
αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, με εντολή των Συμμάχων, για απελευθέρωση της 
πόλης και της περιοχής. Ο Ελληνισμός της Ιωνίας παραληρούσε από χαρά. 
Ο Ελληνικός στρατός ελευθερώνει γρήγορα την γύρω από τη Σμύρνη περι-
οχή, φτάνοντας μέχρι την Προύσα. Η προσμονή τόσων αιώνων φαίνεται να 
εκπληρώνεται, το όνειρο φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά.

Ο εθνικός ενθουσιασμός για τις επιτυχίες του Ελληνικού στρατού έφτασε 
μέχρι και την Κύπρο. Ο Μητροπολίτης Πάφου Ιάκωβος μετέβη στη Σμύρνη να 
συγχαρεί τον φίλο του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο. Σε κήρυγμά του 
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στην Αγία Φωτεινή Σμύρνης, ο Ιάκωβος ευχήθηκε για παρόμοια απελευθέρω-
ση και της Κύπρου και ένωσή της με την Ελλάδα. 

Μα, δυστυχώς, το όνειρο έγινε, πολύ γρήγορα, ο πιο φρικτός εφιάλτης. Ο 
ενθουσιασμός μετετράπη σε οδυρμό και κλαυθμό, σε απογοήτευση και οδύνη, 
με τη μικρασιατική τραγωδία. Γνωστά τα γεγονότα στους πολλούς. Ο χρόνος 
δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ λεπτομερώς στις προσπάθειες του Χρυσοστό-
μου να αποσοβήσει τον κίνδυνο, τον οποίο είχε διαβλέψει από νωρίς. Ο επά-
ρατος διχασμός που εμφιλοχώρησε στις δικές μας τάξεις, τα μεταβαλλόμενα 
συμφέροντα των ξένων, που ενίσχυαν συνεχώς τους Τούρκους, είχαν σαν απο-
τέλεσμα, στη γη της Μικράς Ασίας, που περίμενε για αιώνες την ανάσταση και 
τον λυτρωμό, να ηχήσουν πένθιμα οι καμπάνες. 

Ο Χρυσόστομος προσπάθησε υπερβαλλόντως, πέραν των δυνάμεών του, 
απευθυνόμενος παντού, απ’ όπου υπήρχε και η πιο μικρή ελπίδα να προκύψει 
βοήθεια. Απευθύνθηκε στον Βενιζέλο, στον Βασιλιά, στον Αρχιεπίσκοπο του 
Καντέρμπουρι, κατήγγειλε επανειλημμένα τον παράφρονα έλληνα διοικητή, 
τον Στεργιάδη, προσπάθησε για τη μικρασιατική άμυνα. 

Ως γνωστό, τα τουρκικά στρατεύματα, που ενισχύθηκαν, μετά την αποπο-
μπή του Βενιζέλου από την εξουσία και την επαναφορά στον θρόνο του Κων-
σταντίνου, με νέα πολεμικά υλικά από τη Γαλλία, και την Ιταλία και που είχαν 
κύρια πηγή ανεφοδιασμού τη Σοβιετική Ένωση, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση 
κατά του Ελληνικού στρατούς στις 13/26 Αυγούστου 1922. Η υποχώρηση του 
ελληνικού στρατού προς το Αιγαίο υπήρξε καθολική. Επακόλουθο ήταν και 
η διαδοχική πτώση των πόλεων και των χωριών στα χέρια των Τούρκων. Σύ-
ντομα άρχισαν να σχηματίζονται ατέλειωτες φάλαγγες από έλληνες αιχμαλώ-
τους και ομήρους, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός υπέστη ανελέητες σφαγές και 
λεηλασίες. Με την άφιξη των καταπονημένων ελληνικών στρατευμάτων και 
χιλιάδων προσφύγων από το εσωτερικό της Μ. Ασίας, το διάχυτο αίσθημα 
ανησυχίας, που επικρατούσε στη Σμύρνη, μετατράπηκε σε απόγνωση. 

Στις 26 Αυγούστου/8 Σεπτεμβρίου η ελληνική στρατιωτική ηγεσία έδωσε 
εντολή για εκκένωση της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Οι Τούρκοι μπή-
καν στην πόλη την επομένη, στις 9 Σεπτεμβρίου. Διοικητής των κεμαλικών 
δυνάμεων ήταν ο Νουρεντίν Πασάς, πρώην νομάρχης της Σμύρνης, εχθρός 
των Χριστιανών και ιδιαίτερα του Χρυσοστόμου. 

Στον Χρυσόστομο, από τότε που φάνηκε η δύσκολη τροπή των πραγμά-
των, προσφέρθηκε επανειλημμένα, από τους προξένους των Μεγάλων Δυνά-
μεων, τον Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών και επιφανείς Σμυρναίους, η δυνα-
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τότητα να εγκαταλείψει τη Σμύρνη, αλλά αυτός απαντούσε κάθε φορά ότι θα 
παρέμενε να συμμεριστεί την τύχη του ποιμνίου του. Έλεγε χαρακτηριστικά: 
«…Θὰ μὲ καταδιώκῃ ἡ σκιὰ τοῦ ἱεροῦ Πολυκάρπου ὡς ἄνανδρον καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ὡς ἀνάξιον διάδοχόν του… Θνῄσκων, ἴσως ἐνισχύσω κι 
ἄλλους, ἵνα μένωσι πιστοί  εἰς τὸ καθῆκον καὶ ποιμαίνωσι τὸ ποίμνιον ἐκτε-
λοῦντες ὅσα κηρύττουν…».

Αμέσως μετά την είσοδό του στη Σμύρνη, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Νουρε-
ντίν Πασάς κάλεσε τον Χρυσόστομο στο Διοικητήριο και αφού του απάγγειλε 
την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, τον παρέδωσε στο πλήθος που είχε 
συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τον θάνατο 
του Χρυσοστόμου, που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο τουρκικός όχλος 
κατακρεούργησε τον εθνομάρτυρα. Έχει γραφεί ότι ο Τούρκος διοικητής επέ-
λεξε να απαλλαγεί το συντομότερο από τον Χρυσόστομο, επειδή ήθελε να 
αποφύγει τη διαδικασία μιας δίκης που θα παρείχε την ευκαιρία στις Μεγάλες 
Δυνάμεις να παρέμβουν προκειμένου να αποτραπεί η καταδίκη του σε θάνατο.

Ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη George Horton γράφει για το μαρ-
τύριο του Χρυσοστόμου: «Τον έφτυσαν, του ξερίζωσαν τα γένια, τον κτύπη-
σαν, του έβγαλαν τα μάτια, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου, κι ύστερα τον 
έσυραν στους δρόμους…».

Ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος έμεινε για πάντα 
στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Έμεινε εκεί ανύστακτος παρατηρητής, 
φρουρός ακοίμητος, στα αιματοποτισμένα χώματα της Ιωνίας. 

Από την πρώτη στιγμή που ήλθαν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας στην 
παλαιά Ελλάδα, τιμούσαν τον Χρυσόστομο ως άγιο. Η όλη δράση του, αλλά 
κυρίως το μαρτύριό του και η άρνησή του να φύγει για να σώσει τον εαυτό 
του, τον επέβαλαν στη συνείδηση του λαού. Γι’ αυτό και είχαν στους καταυ-
λισμούς, στα παραπήγματα που διέμεναν και αργότερα στα σπίτια τους, τη 
φωτογραφία του.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, τον Νοέμβριο του 1992, με τη συμπλήρωση 70 
χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, ενέγραψε το όνομά του, καθώς 
και τα ονόματα άλλων ιεραρχών, κληρικών και λαϊκών, στο αγιολόγιο της Εκ-
κλησίας, διακηρύσσοντας την αγιότητά του. Η μνήμη τους, όπως αναφέραμε 
και προηγουμένως, ορίστηκε να τελείται την Κυριακή προ της Υψώσεως. 

Εκατό χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή, «στενάζοντες ὀδυνηρῶς ἐκ  
βάθους ψυχῆς», παίρνουμε και τα αναγκαία διδάγματα. Γιατί η Ιστορία μπο-
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ρεί, πάντοτε, να διδάξει όσους θέλουν να διδαχθούν.  Τέτοιες θλιβερές επέτει-
οι γίνονται αφετηρίες για να αναπολήσουμε το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα 
αποτελούν και ευκαιρίες για να σκεφτούμε το μέλλον.

Το μεγαλύτερο μάθημα που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από τη θλι-
βερή επέτειο είναι η ανάγκη της εθνικής ομόνοιας και ομοψυχίας προς αντι-
μετώπιση των εθνικών κινδύνων. Η διχόνοια σε ώρες κρίσιμες, όταν το έθνος 
σύσσωμο θα έπρεπε να είχε αναλάβει τη μεγάλη προσπάθεια, οδήγησε στην 
ανείπωτη τραγωδία. Και είναι το δίδαγμα τούτο διαχρονικό. Όσες φορές το 
έθνος ομονοούσε, έφθανε στον κολοφώνα της δόξης του. Κι αντίθετα, όταν 
διείσδυε το σαράκι της διχόνοιας, καταποντιζόμασταν. 

Ο Αλέξης Αλεξανδρής γράφει ότι «Όπως προκύπτει με σαφήνεια από την 
αλληλογραφία του, ο Χρυσόστομος ήταν πεπεισμένος ότι η εθνική αποκατά-
σταση θα ήταν  δυνατή μόνο  στην περίπτωση που θα συσπειρώνονταν όλες 
οι δυνάμεις του έθνους».

Ας είναι το συμπέρασμα αυτό δίδαγμα και για μας. Ομονοούντες, ας προ-
σπαθήσουμε να σωθούμε από την τουρκική λαίλαπα, που απειλεί σήμερα και 
την Κύπρο, ελευθερώνοντας τον τόπο μας και εξασφαλίζοντας όλα τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα που απολαμβάνει όλος ο ελεύθερος κόσμος και για τον λαό 
μας. 

Είθε να έχουμε προς τούτο τις πρεσβείες του αγίου ιερομάρτυρος Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης και των άλλων  αγίων της Μικράς Ασίας προς τον Θεό, 
ενισχυτικές στην προσπάθειά μας.



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄  
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 
κ.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ 

ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

a  
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τιμής 
προς το Αστυνομικό Σώμα Κύπρου, κατά την οποία απονεμήθηκε στον 

Αρχηγό Αστυνομίας κ. Στυλιανό Παπαθεοδώρου το Χρυσό Παράσημο του 
Αποστόλου Παύλου, το οποίο αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση της 
Εκκλησίας της Κύπρου.

Προσφωνώντας τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος 
είπε τα ακόλουθα: 

 Έντιμη κυρία Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

Αγαπητέ μας κύριε Στυλιανέ Παπαθεοδώρου, Αρχηγέ της Αστυνομίας Κύ-
πρου,
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Αγαπητοί μου φίλοι και εκτιμητές του έργου της Αστυνομικής Δυνάμεως 
Κύπρου,  

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και εμείς προσωπικά αναγνωρίζοντας τη 
συνεχή, συνεπή και πολύμορφη προσφορά της Αστυνομίας Κύπρου προς την 
Πατρίδα μας, καθώς και τη δική σας κ. Παπαθεοδώρου, αποφασίσαμε όπως, 
κατά τη σημερινή σεμνή αυτήν τελετή, απονείμουμε προς εσάς, το Χρυσό Πα-
ράσημο του Αποστόλου Παύλου, το οποίο αποτελεί την ανώτατη τιμητική της 
διάκριση.

Διαχρονικά, η προσφορά της Αστυνομίας Κύπρου ήταν πολύτιμη για την 
προάσπιση της Δημοκρατίας και της νομιμότητας στα δύσκολα και ταραχώδη 
χρόνια που ακολούθησαν από της ιδρύσεώς της και εξής. Ως ένας πολύ στενός 
συνεργάτης του Εθνάρχη Μακαρίου, από τη θέση του Ηγουμένου της ιεράς 
Μονής του Αγίου Νεοφύτου, ζήσαμε εκ του πλησίον όλα εκείνα τα θλιβερά 
γεγονότα που συνέβησαν εις βάρος της πατρίδας μας και της νεοπαγούς Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Η Αστυνομία της Κύπρου υπήρξε το προπύργιο της 
προάσπισης της Δημοκρατίας μας και της εννόμου τάξεως. Αλλά, και στα με-
τέπειτα χρόνια, όταν η Χούντα των Αθηνών προετοίμαζε το άφρον και προ-
δοτικό πραξικόπημα εις βάρος της Πατρίδας μας και του λαοφιλούς Εθνάρχη 
Μακαρίου, η Αστυνομία Κύπρου αντιστάθηκε σθεναρά στην προδοσία και 
έδωσε βαρύ τον φόρο του αίματος για την Πατρίδα με είκοσι-δύο πεσόντες 
αστυφύλακες. Επιπλέον, θεωρούμε ανεκτίμητη τη συμβολή της Αστυνομίας 
και στην προσπάθεια ανόρθωσης του κράτους και του προσφυγοποιημένου 
λαού μας, μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Σήμερα, η Αστυνομία Κύπρου εντεταλμένη, κατά τη νομοθεσία, στη δι-
ατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη 
και εξιχνίαση του εγκλήματος, τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων, 
ανταποκρίνεται – υπό τις περιστάσεις -  άριστα στο έργο της.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και το έργο σας ακόμα δυσκολότερο. Το έγκλημα 
δεν είναι πλέον φαινόμενο σπάνιο, απομονωμένο και αποσπασματικό, αλλά 
οργανωμένο και πολυδιάστατο. Για τον λόγο αυτό, η νήσος μας έχει ανάγκη 
από μια Αστυνομική Δύναμη, που θα είναι  άριστα στελεχωμένη σε προσω-
πικό, το οποίο, επίσης επιβάλλεται να είναι άριστα εκπαιδευμένο στην υψη-
λή του αποστολή και το οποίο να εμφορείται από τις διαχρονικές αξίες του 
ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού.  Η θωράκιση της Αστυνομίας, κατά τη 
γνώμη μας, με τις ηθικές αξίες της ζωής, με τις οποίες διακρίνεσθε και σεις  
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κύριε Αρχηγέ, αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για την ορθή, δίκαιη και 
αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων της.

Ως Εκκλησία, παρακολουθούμε στενά τις δράσεις και δραστηριότητες 
της Αστυνομίας και διαπιστώνουμε ότι παραμένετε προσηλωμένοι στα υψηλά 
και υπεύθυνα σας καθήκοντα. Ακολουθείτε πιστά τον δρόμο που οδηγεί στη 
βελτίωση του κράτους Δικαίου, και συνάμα στην ενίσχυση των παρεχομένων 
Υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια, επί Αρχηγίας σας κύριε Πα-
παθεοδώρου, επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας της 
Αστυνομίας, στην οποία με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ψυχραιμία, απο-
φασιστικότητα και αμεσότητα συμβάλατε και συμβάλλετε στην αντιμετώπιση 
σωρείας κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον τόπο μας.

Οι νέες μορφές εγκλήματος που έκαναν την εμφάνιση τους, η άκρως ανη-
συχητική  διάδοση των ναρκωτικών, καθώς επίσης και η πανδημία που συνέ-
βαλε στην αύξηση ορισμένων άλλων εγκλημάτων, όπως η βία στην οικογέ-
νεια, κατέδειξαν ότι το μέγεθος των ευθυνών της Αστυνομίας μεγεθύνεται και 
εκτείνεται σε πολλούς άλλους τομείς, άγνωστους μέχρι σήμερα. Και χρειάζε-
ται συνεχής επαγρύπνηση και μεθοδικότητα στη αντιμετώπιση των πολλα-
πλών αυτών προβλημάτων.



523Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

Στο ζοφερό αυτό σκηνικό κύριε Αρχηγέ, εσείς ως δεξιός οιακοστρόφος 
του Αστυνομικού Σώματος, αποτελείτε για όλους τους νομιμόφρονες κατοί-
κους αυτού του πολύπαθου νησιού, τον φωτεινό φάρο της ελπίδας για την 
επικράτηση του νόμου και της τάξεως. Στο πρόσωπό σας κ. Αρχηγέ βλέπουμε 
μια εξέχουσα  ηθική προσωπικότητα, η οποία έχει υψηλή επίγνωση του χρέους 
προς  την Πατρίδα μας και τον λαό μας.

Πέραν των πιο πάνω, κύριε Αρχηγέ, ομολογώ ότι ένιωσα ιδιαίτερη συγκί-
νηση, όταν έμαθα ότι προέρχεστε από μία ενδεκαμελή ιερατική οικογένεια. 
Ο μακαριστός πατέρας σας, παπα-Θεόδωρος Γεωργίου καταγόμενος από το 
Μάσαρι και εφημέριος της Κυράς Μόρφου, τις μέρες της τουρκικής εισβολής, 
εν μέσω των τουρκικών βομβαρδισμών, έβαλε την πολυμελή οικογένειά του 
στο πολύ μικρό όχημα που διέθετε και με μύριους κινδύνους, κατάφερε να σας 
διασώσει, καταλήγοντας μετά από πολλές ταλαιπωρίες και περιπλανήσεις στο 
Μένοικο της Επαρχίας Λευκωσίας.

Εκεί, υπηρέτησε την Εκκλησία ευδοκίμως, ως άριστος και ταπεινός λει-
τουργός και μειλίχιος πνευματικός πατέρας. Αγωνίστηκε, ακόμα, και με γεωρ-
γικές εργασίες για να σας μεγαλώσει και να σας παραδώσει όλους στην κοι-
νωνία ως άξια και τίμια μέλη της. Σήμερα από το ουράνιο θυσιαστήριο, όπου 
βρίσκεται, μπορεί να επαναλαμβάνει τα λόγια που εξέφρασε και ο Κύριος μας 
στη Αρχιερατική του Προσευχή: «ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτή-
ρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα» (Ιω. 17,12).

Οφείλουμε, επίσης, να αναφερθούμε και στην άριστη και πολυετή συνερ-
γασία μας με την Αστυνομία Κύπρου, στην προσπάθεια για ανεύρεση και επι-
στροφή των πολιτιστικών  μας θησαυρών που κατέκλεψαν οι βάρβαροι εισβο-
λείς και οι αρχαιοκάπηλοι από τους συλημένους ιερούς μας ναούς, στο κατεχό-
μενο βόρειο τμήμα της πατρίδας μας.  Ομολογουμένως, η συμβολή της Αστυ-
νομίας υπήρξε για μας πολυτιμότατη, πολύ καρποφόρα και αποτελεσματική.

Για όλους αυτούς τους  λόγους, αγαπητέ μας Κύριε Αρχηγέ, απευθύνουμε σε 
σας προσωπικά και προς την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, τις ευγνώμονες ευ-
χαριστίες μας. Οι αγώνες και η προσφορά σας στηρίζουν και ενισχύουν και τους 
δικούς μας αγώνες, που στόχο έχουν μια Κύπρο ελεύθερη και δικαιωμένη, χωρίς 
στρατεύματα εισβολής και εποίκους, στην οποία να εφαρμόζονται απόλυτα και 
σε όλη την έκτασή της τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συνταγματική τάξη.

Σας ευχόμαστε, όπως η αγάπη του Θεού σας χαρίζει χρόνια πολλά, υγεία, 
δύναμη και οικογενειακή ευτυχία, ώστε να συνεχίσετε και στο μέλλον το πο-
λύτιμο έργο και την προσφορά σας, για την ευταξία της πατρίδας μας και την 
ευημερία του πολύπαθου λαού μας.
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Εις έμπρακτη έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς Εσάς κύριε Αρχηγέ, 
σας απονέμουμε σήμερα το χρυσό παράσημο του Αποστόλου Παύλου, που 
αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση της ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, και 
το οποίο συνοδεύεται από Περγαμηνή, υπογεγραμμένη δια της εμής χειρός. 
Η τιμή αυτή προεκτείνεται και προς άπασα την Αστυνομική Δύναμη της Κύ-
πρου, για τη διαχρονική προσφορά της προς τον λαό μας και την Πατρίδα μας.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

ΓΗΘΟΣΥΝΩΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ

ΤΩι ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΩι ΚΥΡΙΩι 
ΣΤΥΛΙΑΝΩι ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,

ΑΡΧΗΓΩι ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΚΑΙ ΕΝ ΤΩι ΠΡΟΣΩΠΩι ΑΥΤΟΥ ΑΠΑΝΤΙ 

ΤΩι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩι ΣΩΜΑΤΙ
 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΝΑΣ  ΜΕΤ’ ΕΝΘΕΟΥ ΖΗΛΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ   

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΗΣ  ΕΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ’ Ωι, ΚΑΙ, ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ, ΣΥΝΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝ,  
ΤΗι ΑΠΟΝΟΜΗι,

ΤΟΔΕ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑ,
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΤΗι ΙΔΙΑι ΗΜΩΝ ΧΕΙΡΙ,

ΤΗιΤΕΤΑΡΤΗι ΠΡΩΤΗι ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗι ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
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Ο Αρχηγός της Αστυνομίας κύριος Στυλιανός Παπαθεοδώρου, εμφανώς 
συγκινημένος, απαντώντας στην προσφώνηση του Μακαριωτάτου είπε τα 
ακόλουθα: 

Μακαριώτατε,
Κυρία Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
Πανιερώτατοι, Θεοφιλέστατοι,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση, τιμή και μεγάλη έκπληξη, ομολογουμένως, 
που παραλαμβάνω σήμερα, ως Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, το Χρυσό 
Παράσημο του Αποστόλου Παύλου, της υψηλότερης τιμητικής διάκρισης της 
Εκκλησίας της Κύπρου.

Η διαχρονική προσφορά του Αστυνομικού Σώματος προς τον τόπο και 
την πατρίδα μας είναι δεδομένη και αδιαμφησβήτητη. Η Αστυνομία Κύπρου 
αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσι-
ου Τομέα με 24 διαφορετικές Υπηρεσίες / Τμήματα / Μονάδες / Διευθύνσεις, 
με υποδομές παγκύπρια, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλο το εύρος των 
καθηκόντων μιας Εθνικής Αστυνομίας. Αποτελεί έναν Οργανισμό ταγμένο, 
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διαχρονικά, να υπηρετεί το κράτος και την πολιτεία, την κοινωνία και τους 
πολίτες σε όλες τις κρίσιμες και μη χρονικές περιόδους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Επιτελεί αθόρυβα και διακριτικά ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο 
προς όφελος του κάθε πολίτη αυτού του τόπου. Μάχεται για την πρόληψη 
και καταπολέμηση κάθε μορφής απειλής, κάθε είδους κινδύνου, κάθε μορ-
φής εγκλήματος. Πάντοτε με σχεδιασμό και στρατηγική, προσανατολισμένοι 
στους πέντε βασικούς πυλώνες που αφορούν στην καταπολέμηση της Τρομο-
κρατίας και της Ριζοσπαστικοποίησης, στην αντιμετώπιση του Σοβαρού και 
Οργανωμένου Εγκλήματος, στην αντιμετώπιση του Κοινού Εγκλήματος, στη 
Βελτίωση του Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας και Εφαρμογής της Σύγχρονης 
Μεθόδου Οδικής Αστυνόμευσης και στην αποτελεσματική Αστυνόμευση των 
Συνόρων και την Αντιμετώπιση Θεμάτων Μετανάστευσης.  

Απώτερος μας στόχος είναι όπως η χώρα μας συνεχίσει να κατατάσσεται 
στους πιο ασφαλείς προορισμούς και οι συμπολίτες μας να μας εμπιστεύονται 
και να νιώθουν ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε πρόσφατη έρευνα 
της IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει καταγραφεί ότι το υψηλό ποσο-
στό της τάξης του 78% των πολιτών της Κύπρου νιώθει ασφάλεια στον χώρο 
όπου κατοικεί.

Το επίπεδο δημόσιας ασφάλειας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πα-
ράμετρο προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης σε κάθε χώρα.  Συμβάλλει 
σημαντικά στην ευημερία και ανάπτυξη του τόπου και στην εθνική ασφάλεια.

Με γνώμονα αυτή τη σημαντική παράμετρο, ως Αστυνομία Κύπρου και 
προσωπικά ως Αρχηγός με την λοιπή Ηγεσία, θα συνεχίσουμε να δίδουμε κα-
θημερινά τον καλύτερό μας εαυτό, διασφαλίζοντας συνθήκες ευνομίας, ευτα-
ξίας και ασφάλειας για τον κάθε συμπολίτη μας. Η σημερινή, μάλιστα, τιμη-
τική διάκριση και αναγνώριση, από μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, μας 
δίδει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και ώθηση να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
για το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας μας. Μας υποδεικνύει επίσης το 
πρόσθετο χρέος που έχουμε προς τους συνανθρώπους μας.

Στο σημείο αυτό, λοιπόν, επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς, εκ μέρους 
ολόκληρου του Αστυνομικού Σώματος, την Εκκλησία της Κύπρου γι’ αυτή την 
διάκριση, η οποία για εμάς τους ένστολους έχει μεγάλη ηθική αξία και σημασία.

Η απονομή του Παράσημου καταδεικνύει την εμπιστοσύνη με την οποία 
μας περιβάλλει η Εκκλησία της Κύπρου, αλλά και γενικότερα την εξαιρετική 
μεταξύ μας συνεργασία, η οποία πιστοποιείται καθημερινά σε πολλά επίπεδα 
και ειδικότερα σε θέματα πάταξης της αρχαιοκαπηλίας, σε συνεργασία πάντα 
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και με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη υπόθεση επιστρο-
φής της εικόνας του ένθρονου Χριστού, η οποία κλάπηκε από το μοναστήρι 
του Αντιφωνητή στην κατεχόμενη Καλογραία της Κερύνειας και μετά από 
προσπάθειες 24 χρόνων επιτεύχθηκε ο επαναπατρισμός της.

Η συνεργασία μας με την Εκκλησία της Κύπρου εκτείνεται και στους το-
μείς της θεραπευτικής αγωγής των χρηστών ναρκωτικών, καθώς επίσης και σε 
άλλες πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Αυτή τη συνεργασία θα προσπαθούμε διαρκώς να διατηρούμε σε υψηλά 
επίπεδα, καθότι θεωρούμε την Εκκλησία της Κύπρου έναν πολύ σημαντικό 
εταίρο και πολύτιμο συνεργάτη μας. Η Εκκλησία της Κύπρου στήριζε πάντο-
τε, σε κάθε καμπή της ιστορίας, τον κυπριακό λαό, διαδραματίζοντας πρωτα-
γωνιστικό και καταλυτικό ρόλο σε όλες τις ιστορικές στιγμές και πτυχές της 
κυπριακής ιστορίας.

Άλλωστε, τόσο η Εκκλησία όσο και η Αστυνομία ως θεσμοί της κοινωνί-
ας, διαχρονικά, συνδέονται άρρηκτα αφού μέσα από το έργο και την αποστο-
λή τους συμβάλλουν στην ευημερία και την πνευματική ανάπτυξη των πολι-
τών μέσα από την προαγωγή συνθηκών ασφάλειας και ειρήνης. Οι δυο αυτοί 
θεσμοί, καθηκόντως αλλά και λόγω του υψηλού αισθήματος αλληλεγγύης 
που τους χαρακτηρίζει, στηρίζουν, καθημερινά, τον πάσχοντα συνάνθρωπό 
μας μέσα από το αλτρουιστικό τους έργο. Προμετωπίδα εξάλλου όλων των 
δράσεων μας είναι ο άνθρωπος, η ευημερία και η ασφάλειά του.

Καταλήγοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον Μακαριότατο Αρχι-
επίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τον Β΄ για την απονομή του παράσημου. 
Ευχαριστίες προς την Πολιτεία και ειδικότερα τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
έμπρακτη στήριξη που μας παρέχουν.

 Ευχαριστώ τους Γονείς μου, οι οποίοι μας ανέθρεψαν με τις αρχές και τις 
αξίες της φιλοπατρίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Ευχαριστίες, 
επίσης, επιθυμώ να απευθύνω και προς την οικογένεια μου, που διαχρονικά, 
συμμερίζεται και στηρίζει τις προσπάθειές μου για μια πιο ασφαλή κοινωνία. 
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους συνα-
δέλφους μου, που καθημερινά και από κοινού πράττουμε τα δέοντα για μια 
ασφαλή και ευημερούσα κοινωνία.

Σας  ευχαριστούμε.



ΜΟΝΑΧΟΙ
ΟΙ «ΣΙΩΠΩΝΤΕΣ ΚΗΡΥΚΕΣ»

Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰρηνικός Α΄, Mg PG 35, στ. 724

a  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Ἡ μοναχική, «ἰσάγγελος» πολιτεία ἀπελάμβανε ἀνέκαθεν μεγάλης τιμῆς 
μέσα στήν Ἐκκλησία καί οἱ μοναχοί ἐθεωροῦντο πάντοτε, ὡς ἡ ἐμπροσθοφυ-
λακή τῶν πνευματικῶν ἀγώνων. Ἀγώνων εἴτε πρός τά ἔσω, γιά πνευματική 
καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κατάκτηση τῆς ἁγιότητας, εἴτε πρός τά 
ἔξω, γιά τήν ὑπεράσπιση καί κραταίωση τῆς πίστεως.

«Ὦ πόσης τιμῆς ὑπεροχήν ἔχει τό ἅγιον καί ἱερόν ὑμῶν σχῆμα!», γράφει 
πρός Μονάζοντας ὁ ἅγ. Σεραπίων Θμούεως. «Ὦ πόσης εὐωδίας πνευματικῆς 
πνέει! Ὦ πηλίκου τοῦ ἐπαγγέλματος ἐψηφίσασθε! Λόγος οὐδείς ἀναμνῆσαι 
δύναται! Ὦ ἐπάγγελμα τό κατ’ εἰκόνα Θεοῦ σῷζον! Ὦ ἐπάγγελμα Θεῷ πα-
ρεστηκός! Ὦ ἐπάγγελμα Θεῷ τιμιώτατον! Ὦ ἐπάγγελμα οὐρανοῦ ἁπτόμενον! 
Ὦ ἐπάγγελμα ἀγγέλοις ἐξεικονιζόμενον! Ὦ ἐπάγγελμα δι’ οὗ σώζεται κό-
σμος!». ( = Ὦ πόσο μεγάλη τιμή ἔχει τό ἅγιο καί ἱερό σχῆμα σας! Πόση εὐωδία 
πνευματική ἀποπνέει, πόσο μεγάλη ἀσχολία διαλέξατε. Κανένας λόγος δέν 
φθάνει νά τήν ὑμνήσει. Ἐπάγγελμα πού ἀγγίζει τόν οὐρανό. Ἐπάγγελμα πού 
μιμεῖται τούς ἀγγέλους. Ἀσχολία, πού διασώζει τό «κατ’ εἰκόνα». Ἀσχολία, πού 
στέκεται δίπλα στόν Θεό. Ἐπάγγελμα τιμημένο ἀπ’ τόν Θεό. Ἀσχολία μέ τήν 
ὁποία σώζεται ὁ κόσμος). Γι’ αὐτό οἱ μοναχοί ἀποδεικνύονται «σοφώτεροι τῶν 
πολλῶν, οἱ κόσμου χωρίσαντες ἑαυτούς καί τῷ Θεῷ τόν βίον καθιερώσαντες»1. 
(= Σοφώτεροι τῶν πολλῶν, γιατί ἀπομάκρυναν τόν ἑαυτό τους ἀπό τόν κόσμο 
καί ἀφιέρωσαν στόν Θεό τήν ζωή τους). Ἀλλά «οὐ δύνασαι γενέσθαι μοναχός, 
ἐάν μή γένῃ ὡς πῦρ φλογιζόμενος ὅλος»2. (= Δέν μπορεῖς νά γίνεις μοναχός, 

1 Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τόν Μ. Βασίλειον  ἐπιτάφιος, Mg PG 36, στ. 533
2 Ἰωσήφ τοῦ εἰς Πανεφώ, Γεροντικόν, σελ. 53
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ἐάν δέν εἶσαι πυρακτωμένος ὁλόκληρος σάν φωτιά). Καί ὁ Μ. Βασίλειος τονί-
ζει «ὁ ἀσκητικός βίος ἕνα σκοπόν ἔχει, τήν τῆς ψυχῆς σωτηρίαν».

Θεμελιώδους σημασίας γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τῆς μοναχικῆς ζωῆς 
εἶναι οἱ τρεῖς βασικές μοναχικές ἀρετές: 

ΠΑΡΘΕΝΙΑ,
ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ.

 Γι’ αὐτές θά κάνουμε μερικές σκέψεις στή συνέχεια, ὁδηγημένοι ἀπό τήν 
πατερική ἐμπειρία καί σοφία.

ΠΑΡΘΕΝΙΑ

«Μεγάλη τίς ἐστιν ὑπερφυῶς καί θαυμαστή καί ἔνδοξος ἡ παρθενία... 
τοῦτο τό ἄριστον καί κάλλιστον ἐπιτήδευμα μόνον τυγχάνει» (Μεθόδιος 
Ὀλύμπου)3. (= Ἡ παρθενία εἶναι κάτι μεγάλο, ὑπερφυσικό καί θαυμαστό καί 
ἔνδοξο. Αὐτή εἶναι ἡ ἄριστη καί ὡραιότερη ἐνασχόληση) Ἡ μοναχική παρθε-
νία δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν μανιχαϊκή περιφρόνηση τοῦ σώματος. «Ἡμεῖς 
οὐκ ἐδιδάχθημεν σωματο-κτόνοι, ἀλλά παθοκτόνοι»4 τονίζει ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν 
(ἐμεῖς δέν διδαχθήκαμε νά πολεμᾶμε τό σῶμα, ἀλλά τά πάθη).

Κίνητρό της ἔχει ἡ παρθενία τήν ὁλοκληρωτική ἀφοσίωση - ἀφιέρωση 
τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό. Αὐτός εἶναι ὁ μεγάλος του ἔρωτας. Μέσα στό καμίνι 
αὐτῆς τῆς ἀγάπης δέν ὑπάρχει «πῦρ φιλόϋλον». Ἔτσι κατά κάποιον τρόπο ἡ 
ζωή τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἑνώνει τόν προπτωτικό ἄνθρωπο μέ τόν με-
τα-αναστασικό ἄνθρωπο – τόν ἄνθρωπο μετά τήν ἀνάσταση – ὅταν «ὡς ἄγ-
γελοι τοῦ Θεοῦ» θά ἀπολαμβάνουν οἱ πιστοί τό πρόσωπον τοῦ «ἠγαπημένου».

Βέβαια τό νά βρίσκεσαι ἀκόμη στή γῆ καί νά ἐπιδιώκεις νά ζεῖς ὡς «ἐπί-
γειος ἄγγελος» δέν εἶναι ἁπλῶς δύσκολο, ἀλλά ἐνέχει καί πολλούς κινδύνους. 
«Εἴ τις δύναται ἐν ἁγνείᾳ μένειν, εἰς τιμήν τῆς σαρκός τοῦ Κυρίου, ἐν ἀκαυχη-
σίᾳ μενέτω. Ἐάν καυχήσηται, ἀπώλετο, καί ἐάν γνωσθῇ πλήν τοῦ ἐπισκόπου, 
ἔφθαρται»5. (= Ἐάν κάποιος μπορεῖ νά ζεῖ μέ ἁγνότητα, τιμώντας τήν σάρκα, 
πού προσέλαβε μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Κύριος, ἄς ζεῖ ἔτσι, ἀλλά χωρίς νά 
καυχᾶται. Ἄν καυχηθεῖ, χάθηκε. Καί ἄν αὐτό γνωσθεῖ πιό πέρα ἀπ’ τόν ἐπίσκο-

3 Μεθοδίου Ὀλυμπίου, Συμπόσιον, ΒΕΠΕΣ 18, σελ. 17
4 Ἀββᾶ Ποιμένος, Γεροντικόν σελ. 101
5  Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου, Πρός Πολύκαρπον, ΒΕΠΕΣ 2, σελ. 283
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πο, ἔχασε τήν ἀξία του) τονίζει ὁ ἅγ. Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, ἀπευθυνόμενος 
πρός τούς πιστούς γενικῶς. Αὐτούς τούς κινδύνους τούς πολεμοῦν οἱ μονα-
χοί μέ τήν αὐτομεμψία καί τήν «ὑψοποιό» ταπείνωση. Γι’ αὐτό γράφει καί ὁ 
Μ. Ἀθανάσιος στό περί παρθενίας ἔργο του· «οὐ μή θαρρήσῃς ἐπί τῇ σωφρο-
σύνῃ σου, ἵνα μή πέσῃς· ἀλλά φοβοῦ· ἐφ’ ὅσον γάρ φοβῇ, οὐδέποτε πίπτεις»6. 
(= Μήν ἀποθρασυνθεῖς γιά τήν σωφροσύνη σου, γιά νά μή πέσεις, ἀλλά νά 
φοβᾶσαι. Ὅσο φοβᾶσαι, δέν πρόκειται νά πέσεις). Αὐτός ὁ φόβος πηγάζει ἀπό 
τήν ρεαλιστική ἀντιμετώπιση τῆς «πεπτωκυίας» ἀνθρωπίνης φύσεως, χωρίς 
ὡραιοποιήσεις καί ἐξιδανικεύσεις. Αὐτήν τήν βλέπουν οἱ μοναχοί. Καί βλέ-
πουν ἀκόμη χωρίς αὐταπάτες καί τήν δική τους, προσωπική κατάσταση, ὥστε 
νά ἀποφεύγουν τήν παγίδα τῶν ἀπωθήσεων καί ψυχολογικῶν συμπλεγμάτων.

Στόν ἀγώνα τους ἐμπνέονται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ σκεπτόμενοι ὅτι 
«βαρύ ἐστιν ἄσκησις καί δυσβάστακτον ἐγκράτεια, ἀλλ’ οὐδέν γλυκύτερον 
τοῦ ἐπουρανίου νυμφίου»7. (= Εἶναι βαρύ (ἀγώνισμα) ἡ ἄσκηση καί δυσβά-
στακτο ἡ ἐγκράτεια, ἀλλά τίποτα δέν εἶναι πιό γλυκύ ἀπό τόν ἐπουράνιο νυμ-
φίο). Πάνω σ’ αὐτό τό ὑφάδι τῆς ἀγάπης πρός τόν Χριστό κινεῖται τό στημόνι 
τῆς παρθενίας καί ὑφαίνει τό θαῦμα τῆς μοναχικῆς ζωῆς.

Βεβαίως, ὑπάρχει καί ἡ τεχνική τοῦ ἀγῶνος, τήν ὁποία τονίζει ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅταν συμβουλεύει τούς μοναχούς: «Παρθενευέτω καί 
ἡ διάνοια· μή ρεμβέσθω καί πλανάσθω. Μή εἰδωλοποιείτω τῇ ψυχῇ τά μισού-
μενα»8. (= Νά παρθενεύει καί ὁ νοῦς. Νά μή ρεμβάζει καί ὀνειροπολεῖ, νά μή 
πλανιέται, νά μήν ἀφήνει μέσα του εἰκόνες πονηρῶν πραγμάτων, νά μή δημι-
ουργεῖ μέσα στήν ψυχή τά εἴδωλα τῶν μισουμένων κακῶν καί παθῶν).

Ἡ καθαρότητα, λοιπόν, ἡ παρθενία καί ἐγκράτεια εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ 
γιά τόν μοναχό. Κατωρθοῦται, βέβαια, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν συνερ-
γία τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, ἀλλά καί ἑλκύει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό Ἅγ. Πνεῦμα 
κατά ἕνα ὄχι φαῦλο, ἀλλά ἅγιο κύκλο, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύ-
ρος: «Ὥσπερ θυμίαμα εὐφραίνει ὄσφρησιν, οὕτω καί ἐπί τῇ ἁγνείᾳ εὐφραίνε-
ται τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καί κατοικεῖ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ»9. ( = ὅπως τό θυμίαμα 
εὐφραίνει τήν αἴσθηση τῆς ὀσφρήσεως, ἔτσι εὐφραίνεται τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ 
τήν ἁγνότητα καί κατοικεῖ στόν ἄνθρωπο, πού τήν ἔχει). Γι’ αὐτό συμβουλεύει 

6 Μ. Ἀθανασίου, Περί παρθενίας, ΒΕΠΕΣ 33, σελ. 72
7  ἐνθ’ ἀνωτ. σελ. 72
8 Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΛΖ΄, Mg PG 36, στ. 296
9  Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Εὐεργετινός Β΄, κζ΄ 4
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καί ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τόν μοναχό: «Παρθενίαν ἄσκησον, ἵνα δυνη-
θῇς ὅλος γενέσθαι τοῦ Θεοῦ καί δι’ ἀγάπης τελείας αὐτῷ προσκολληθῆναι»10. 
(= Ἄσκησε τήν παρθενία, γιά νά μπορέσεις ν’ ἀνήκεις ὁλόκληρος στό Θεό καί 
μέ τήν τέλεια ἀγάπη νά προσκολληθεῖς μέ Αὐτόν, χωρίς τίποτα νά παρεμβάλε-
ται). Ἔτσι τονίζει, ὁ ἅγιος πατήρ καί τόν σκοπό τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί παρθε-
νίας – «ἵνα δυνηθῇς ὅλος γενέσθαι τοῦ Θεοῦ καί αὐτῷ προσκολληθῆναι» – καί 
τόν τρόπο, τήν μέθοδο ἐπιτυχίας τοῦ σκοποῦ – «δι’ ἀγάπης τελείας».

ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ

«Μή κτήσησθε χρυσόν μηδέ ἄργυρον» (Ματθ. ι΄, 9) παρήγγειλε ὁ Κύριος 
στούς μαθητάς του. Καί ἡ ἐντολή Του αὐτή ἰσχύει, βεβαίως, κατ’ ἐξοχήν γιά 
τούς μοναχούς. «Οὐδέν δε ἀργύριον ἔχουσι μή τί γε χρυσίον καί τινες αὐτῶν 
ἐτελεύτηνται μή εἰδότες ποτέ τοιαῦτα»11. (= Καί δέν ἔχουν χρήματα, νομίσμα-
τα ἀσημένια, ἤ χρυσᾶ καί μερικοί πέθαναν χωρίς ποτέ νά τά γνωρίζουν), ἀνα-
φέρεται γιά τούς μοναχούς τῶν κοινοβίων τοῦ Ἀββᾶ Παχωμίου.

Γιατί τάχα ἡ ἀκτημοσύνη νά θεωρεῖται καί αὐτή βασική καί θεμελιώδης 
γιά τούς μοναχούς; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: Διότι ἡ προσκόλληση στό χρῆμα 
καί στά ὑλικά ἀγαθά γενικῶς ἀποδεικνύει ἔλλειψη ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης 
στόν Θεό. Γιά τόν μοναχό ἰσχύει τό ψαλμικόν «ἐπίρριψον ἐπί Κύριον τήν μέρι-
μνάν σου καί αὐτός σέ διαθρέψει» (Ψαλμ. νδ΄, 23). (= Ἐμπιστεύσου στόν Κύριο 
τήν φροντίδα σου καί αὐτός θά σέ θρέψει). Εἶναι, λοιπόν, ἕνα εἶδος προδοσίας 
τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ μοναχός ἀντί Χριστοῦ ἐπιδιώκει χρυσόν. Συνδυασμός δέ 
τῶν δύο εἶναι ἀδύνατος. Τό εἶπε ὁ Κύριος· «οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί 
μαμωνᾷ» (Ματθ. στ΄, 24).

Ὁ ἀληθινός μοναχός ὑπερακοντίζει, πολλές φορές, καί αὐτήν τήν προτρο-
πή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου· «ἔχοντες δέ διατροφάς καί σκεπάσματα τούτοις 
ἀρκεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. στ΄, 8) καί ἐλαττώνει καί αὐτήν τήν «διατροφή» καί 
τά «σκεπάσματα» στά ἁπολύτως ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα. Μήνυμα – εἰρή-
σθω ἐν παρόδῳ - πολύ κρίσιμο καί ἐπίκαιρο γιά τήν ὑπερκαταναλωτική ἐποχή 
μας. Ἀποδεικνύεται ἔτσι ὁ μοναχός ὄχι μόνο αὐτάρκης καί ὀλιγαρκής, ἀλλά 
καί πλούσιος μέσα στή φτώχεια του. Ἄλλωστε καί ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
χαρακτηρίζει τήν μοναχική ζωή ὅτι εἶναι «ὁ ἐν πενίᾳ πλοῦτος»12, (ὁ πλοῦτος 

10 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Mg PG 150, στ. 1097
11 F. Halkin SPVG σελ. 40
12 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰρηνικός Α΄, Mg PG 35, στ. 724
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μέσα στήν φτώχεια). Πιστεύοντας ὁ μοναχός ὅτι εἶναι «ὁ ἐν πενίᾳ πλούσι-
ος», βιώνει τό «ἀμέριμνον» καί «τελείας ψυχῆς ἐστι τό ἀμέριμνον, ἀσεβοῦς δέ 
τό ταῖς φροντίσι κατατρίβεσθαι»13. (= Τό νά μή κατατρώγεται κανείς ἀπό τήν 
φροντίδα καί τήν μέριμνα εἶναι δεῖγμα τελείας ψυχῆς, ἐνῶ τῆς ἀσεβοῦς τό νά 
κατατρίβεται στίς ἔννοιες). Τό «ἀμέριμνον», ἀπαραίτητο γιά τόν μοναχό, μόνο 
ἡ ἀκτημοσύνη ἐξασφαλίζει κατά παράδοξο τρόπο. Γιατί οἱ ἄνθρωποι νομίζουν 
ὅτι μέ τά κτήματα θά ἐξασφαλίσουν «τό ἀμέριμνον», τή σιγουριά, καί ἐπιτυγ-
χάνουν «τό ταῖς φροντίσι κατατρίβεσθαι».

Πόσο ὡραῖα τονίζει ὁ ὅσιος Νεῖλος, ὁ Ἀσκητής· «ὥσπερ οἱ εἰσπορευόμε-
νοι ἐπί τό λουτρόν, γυμνοῦνται παντός περιβλήματος, οὕτω δεῖ καί τούς ἐν 
τῇ ἀσκητικῇ προσερχομένους ζωῇ, πάσης ὕλης βιωτικῆς γυμνωθέντας, ἐντός 
γενέσθαι τοῦ κατά σοφίαν θείου πολιτεύματος»14. (= Ὅπως αυτοί, πού μπαί-
νουν στό λουτρό, γυμνώνονται ἀπό κάθε ἔνδυμα, ἔτσι πρέπει καί αὐτοί, πού 
προσέρχονται στήν ἀσκητική ζωή, ἀφοῦ γυμνωθοῦν ἀπό κάθε φροντίδα καί 
βάρος ὑλικό νά μποῦν στόν κατά σοφία θεϊκό τρόπο ζωῆς). Αὐτό τό «κατά 
σοφίαν θεῖον πολίτευμα» συνιστᾶ στούς μοναχούς καί ὁ Μ. Βασίλειος παραγ-
γέλνοντάς τους νά ζοῦν «ὡς χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ καί μή παραχρώμενοι. 
Τῆς γάρ χρήσεως τό μέτρον ἡ ἀπαραίτητος ἀνάγκη τῆς χρείας· ἡ δε ὑπέρ τήν 
χρείαν ἤ πλεονεξίας ἤ φιληδονίας ἤ κενοδοξίας ἔχει τήν νόσον»15. (= Νά ζοῦν 
χρησιμοποιώντας σωστά τά πράγμτα τοῦ κόσμου καί ὄχι νά τά καταχρῶνται. 
Καί σωστή χρήση σημαίνει τήν ἱκανοποίηση τῆς ἀπαραίτητης ἀνάγκης. Ἐνῶ ἡ 
λανθεμένη χρήση δείχνει τήν ἀρρώστια ἤ τῆς πλεονεξίας ἤ τῆς φιληδονίας ἤ 
τῆς κενοδοξίας). Μοναχός, πού ἀποκτᾶ κτήματα καί χρήματα, εὔκολα μπορεῖ 
νά ὀλισθήσει στήν κενοδοξία ἤ τήν φιληδονία. Ἀλλά καί ἄν μόνο ὁδηγηθεῖ 
στήν πλεονεξία, ἡ πτώση εἶναι βαρυτάτη, γιατί τήν πλεονεξία χαρακτηρίζει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος «εἰδωλολατρίαν». Καί αὐτός εἶναι ἕνας ἀκόμη λόγος τῆς 
βαρύτητας, πού ἔχει ἡ ἀρετή τῆς ἀκτημοσύνης γιά τόν μοναχό.

Πρέπει ἡ καρδιά τοῦ μοναχοῦ νά εἶναι ἐλεύθερη γιά τόν Θεό, ὄχι δεσμευ-
μένη στά ὑλικά ἀγαθά, πού εὔκολα μποροῦν νά ὑποδουλώσουν τόν ἄνθρω-
πο, γιατί «μοναχός φιλόϋλος, ἔοικεν ἱέρακι ἐκπετασθέντι, ἔχοντι λώρους εἰς 
τούς πόδας, καί ὅπου δ’ ἄν καθίσῃ, ἐμπλακήσεται· ὁ δε ἄϋλος ὥσπερ εὔστολος 
ὁδοιπόρος»16.  (= Μοναχός, πού ἀγαπᾶ τά ὑλικά ἀγαθά, μοιάζει μέ τό γεράκι, 

13 Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ, Λόγος ἀσκητικός, Mg PG 79, στ. 801
14 Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ, Πρός νεωτέρους μοναχούς, Mg PG 79, 537
15 Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’ ἐπιτομήν Mg PG 31, στ. 1132
16  Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Εὐεργετινός, Δ΄, α΄19
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πού πετάει, ἔχοντας τά πόδια του δεμένα μέ λουριά καί ὅπου καί ἄν καθίσει θά 
μπλεχθεῖ. Ἐνῶ αὐτός πού δέν δένεται μέ τά ὑλικά μοιάζει μέ τόν ἐλαφροντυμέ-
νο ὁδοιπόρο). Ὁ μοναχός δέν μπορεῖ ποτέ νά εἶναι ἕνα γεράκι, πού τοῦ ἔχουν 
δέσει τά πόδια μέ λουριά. Τά λουριά τῆς φιλαργυρίας. Ἀλλά εἶναι ὁ «εὔστολος 
ὁδοιπόρος», πού εἶναι ἐλαφρύς στήν πορεία του πρός τόν οὐρανό, ὅπου καί ὁ 
«θησαυρός» του.

ΥΠΑΚΟΗ

Τό ὅτι ἡ παρθενία καί ἡ ἀκτημοσύνη ὁδηγοῦν στήν ἐλευθερία τῶν «τέ-
κνων τοῦ Θεοῦ», πού πρέπει νά βιώνουν κατ’ ἐξοχήν οἱ μοναχοί, φαίνεται πολύ 
καθαρά. Πῶς ὅμως συνδυάζεται ἐλευθερία καί ὑπακοή; Σέ μιά ἐποχή σάν τήν 
σημερινή, πού γίνεται τόσος λόγος γιά τήν ἐλευθερία τῆς προσωπικότητος 
τοῦ ἀνθρώπου, φαίνεται κάπως παράδοξο, πραγματικά, νά μιλᾶμε γιά ὑπακοή. 
Καί ὅμως ἡ ὑπακοή εἶναι μιά ἀπό τίς τρεῖς θεμελιώδεις ἀρετές τοῦ μοναχοῦ.

Μέ τήν ὑπακοή ὁ μοναχός «ὑποτάσσει τῷ Θεῷ τό ἑαυτοῦ θέλημα» κατά 
τόν Ἰσαάκ τόν Σύρο. Καί αὐτό φαίνεται αὐτονήτο. Γιατί ἄν δέν ὑπακούεις στό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, πῶς μπορεῖς νά εἶσαι μοναχός; Ἀλλά ἡ μοναχική ὑπακοή 
ἐπεκτείνεται καί στήν ὑπακοή στούς ἀνθρώπους. Ὄχι, βέβαια, τούς τυχόντας, 
ἀλλά τούς ἐπιφορτισμένους μέ τήν πνευματική καθοδήγηση τῶν ψυχῶν. Πα-
ραγγέλει, λοιπόν, ὁ Ἀββάς Ἡσαΐας: «Ὑπήκοοι γενώμεθα τῶν κατά Θεόν πα-
τέρων ἡμῶν ἐν πᾶσιν, ἐκκόπτοντες πᾶν θέλημα ἡμῶν, ἕως οὖ ὑποταγῶμεν 
αὐτοῖς, ἵνα μείνῃ ἡ εὐλογία αὐτῶν μεθ’ ἡμῶν, ὡς εἰς τόν Ἐλισσαῖον»17.  (= Ἄς 
εἴμαστε ὑπάκουοι σέ ὅλα στούς κατά Θεόν πατέρες μας, κόβοντας κάθε δικό 
μας θέλημα, μέχρι νά ὑποταχθοῦμε σ’ αὐτούς, γιά νά μένει ἡ εὐλογία τους μαζί 
μας, ὅπως στόν Ἐλισσαῖο ἡ εὐλογία τοῦ Ἠλία).

Τήν ὑπακοή στόν πνευματικό πατέρα τήν στηρίζουν οἱ νηπτικοί πατέρες 
στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ στόν Πατέρα Του. «Τό μή ὑποταγῆναι πατρί πνευ-
ματικῷ κατά μίμησιν τοῦ μέχρι θανάτου καί σταυροῦ ὑποταγέντος Υἱοῦ τῷ 
Πατρί, τό μή γεννηθῆναι ἄνωθέν ἐστι»18. (= Ὅταν δέν θέλει κανείς νά ὑποτα-
χθεῖ σέ πνευματικό πατέρα μιμούμενος τόν μέχρι θανάτου καί σταυροῦ ὑπο-
ταγέντα στόν Πατέρα Υἱό, σημαίνει ὅτι δέν ἔχει γεννηθεῖ ἄνωθεν). Ἔτσι ἡ ὑπα-
κοή δέν εἶναι ἁπλῶς μία «τεχνική» γιά τήν μοναχική πολιτεία, ἀλλά ἀποκτᾶ 
ἕνα ὑπερφυσικό βάθος καί μιά θεολογική βαρύτητα. Ἐπειδή «ὁ ἐπί τοῦ σταυ-

17 Ἀββᾶ Ἡσαΐου, Λόγοι ΚΘ΄, σελ. 160-161
18  Νικήτα τοῦ Στηθάτου, Κεφάλαια φυσικά, Φιλοκαλία Γ΄, σελ. 311
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ροῦ Κύριος ὑπήκοος γέγονεν μέχρι θανάτου» γι’ αὐτό καί «ὑπήκοος μοναχός 
εὐπαρρησιάστως τῷ σταυρωθέντι παραστήσεται»19 (= ὁ ὑπάκουος μοναχός μέ 
πολλή παρρησία θά σταθεῖ δίπλα στόν σταυρωθέντα).

Ἡ ὑπακοή τοῦ μοναχοῦ ἀποδεικνύει ἄνθρωπον συνετό καί ἰσορροπημέ-
νο, πού ὁδηγεῖται σταθερά στήν ὁδό τῆς τελειώσεως, ἑνῶ τό «ἀφηνιάζειν καί 
ἀντιλέγειν, πολλῶν κακῶν ἀπόδειξιν ἔχει, πίστεως νόσον, ἐλπίδος ἐνδοιασμόν, 
ὄγκον τε καί ὑπερηφανίαν ἤθους»20. (= Τό νά ἀγριεύει κανείς καί νά ἀντιμιλᾶ 
ἀποδεικνύει πολλά κακά, πίστη ἀρρωστημένη, ἐλπίδα φοβισμένη, φούσκωμα 
καί ὑπερηφάνεια). Γι’ αὐτό ὁ μοναχός ἀγωνίζεται συνεχῶς γιά τήν «ἐκκοπήν 
τοῦ ἰδίου θελήματος». Αὐτό τό βιώνει ὡς μία μόνιμη, καθημερινή θυσία, ὅπως 
παραγγέλει ὁ Μ. Βασίλειος: «Πόνησον τοῦ κόψαι τό θέλημά σου ἐν πᾶσι· εἰς 
θυσίαν γάρ λογίζεται τῷ ἀνθρώπῳ· καί τοῦτό ἐστι τό «ἕνεκά σου θανατούμε-
θα ὅλην τήν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς»21. (= Προσπάθησε νά 
κόψεις τό θέλημά σου σέ ὅλα. Αὐτό λογαριάζεται ὡς θυσία γιά τόν ἄνθρωπο, 
πού τό πραγματοποιεῖ. Καί αὐτό εἶναι ἀκριβῶς τό «πρός χάριν σου θανατωνό-
μαστε ὅλη τήν ἡμέρα, θεωρηθήκαμε ὡς πρόβατα σφαγῆς» τῆς Γραφῆς).

Ἔτσι ἡ μοναχική ἀρετή τῆς ὑπακοῆς φαίνεται καί εἶναι δυσκολότερη ἀπό 
τήν παρθενία καί τήν ἀκτημοσύνη γιατί, ὅπως λέγει ὁ ἅγ. Συμεών ὁ νέος Θε-
ολόγος: «Πολλοί μέν τῷ βίῳ τούτῳ καί τοῖς τοῦ βίου πράγμασιν ἀποτάσσο-
νται, ὀλίγοι δε καί τοῖς θελήμασιν ἑαυτῶν· περί ὧν καί ὁ θεῖος λόγος καλῶς 
ἀποφαίνεται· «Πολλοί μέν οἱ κλητοί» λέγων «ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί»22. (= Πολ-
λοί ἀπαρνοῦνται αὐτή τή ζωή καί τά πράγματά της, ὀλίγοι ὅμως μποροῦν ν’ 
ἀπαρνηθοῦν καί τά θελήματά τους. Γι’ αὐτούς τούς πολλούς πολύ ἐπιτυχημένα 
λέγει καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· «πολλοί εἶναι οἱ καλεσμένοι, ἀλλά λίγοι οἱ δια-
λεγμένοι»). Σ’ αὐτούς τούς «ἐκλεκτούς» συγκαταλέγεται ὁ μοναχός μέ τήν 
ὑπακοή. Χωρίς αὐτήν δέν μπορεῖ νά συναφθεῖ μέ τόν Θεό. Πρέπει νά πέσει 
τό «μεσότοιχον» τοῦ «ἰδίου θελήματος» διότι «μεσότοιχόν ἐστι τό ἡμέτερον 
θέλημα, χωρίζον ἡμᾶς ἀπό τοῦ Θεοῦ· καί εἰ μή καταλυθῇ τό μεσότοιχον, οὐ 
δυνάμεθα τά τοῦ Θεοῦ μαθεῖν καί ποιεῖν»23. 

(= Τοῖχος ἀνάμεσα σέ μᾶς καί τόν Θεό εἶναι τό ἐγωϊστικό θέλημά μας, πού 
χωρίζει ἀπ’ τόν Θεό. Καί ἄν δέν γκρεμιστεῖ αὐτός ὁ τοῖχος, δέν μποροῦμε νά 

19 Ἀββᾶ Ὑπερεχίου, Παραινέσεις ἀσκητῶν, Mg PG 79, στ. 1488
20 Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατά πλάτος, Mg PG 31, στ. 989 
21 Βαρσανουφίου τοῦ μεγάλου, Βίβλος Βαρσ. καί Ἰωάννου, σελ. 157
22 Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου, Κεφάλαια θεολογικά ἐν Sources Chrétiennes 51, σελ. 48 
23 Πέτρου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Βιβλίον Α΄, Φιλοκαλία Γ΄, σελ. 99
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μάθουμε οὔτε νά πράττουμε, ὅσα θέλει ὁ Θεός).

Ἔτσι, ἐνῶ φαίνεται ἀντιφατικό τό σχῆμα: ὑπακοή καί ἐλευθερία, εἶναι ὁ 
μόνος τρόπος καί δρόμος κατακτήσεως καί καταξιώσεως τῆς ἐλευθερίας «ᾗ 
Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλάτ. ε΄, 1), γιατί σ’ αὐτόν, πού «ἐκκόπτει τό 
ἴδιον θέλημα», «ὁ Θεός χαρίζεται αὐτῷ τό ἑαυτοῦ θέλημα καί ἀνεξάλειπτον 
αὐτό διατηρεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ»24. (= Σ’ αὐτόν, πού κόβει τό ἐγωιστικό του 
θέλημα χαρίζει ὁ Θεός τό δικό του θέλημα καί τό διατηρεῖ μέσα στήν καρδιά 
του ἀνεξάλειπτο). Ἔτσι ταὐτίζεται τό θέλημα τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν θέληση 
τοῦ Θεοῦ σ’ ἕνα πλήρωμα ἀγάπης καί ἐλευθερίας, «ταῦτα δέ ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐνεργεῖ καί χωρίς αὐτῆς γίνεται οὐδέν»25.

Παρθενία, ἀκτημοσύνη, ὑπακοή. Οἱ τρεῖς βασικές μοναχικές ἀρετές. Καί 
οἱ τρεῖς ἀμφισβητούμενες στήν ἐποχή μας. Καί ὅμως ἀπαραίτητες ὄχι μόνο 
στούς μοναχούς, ἀλλά κατ’ ἐπέκτασιν καί γιά ὅλους τούς πιστούς. Βέβαια, δέν 
ἀπαιτεῖ ὁ Θεός ἀπ’ ὅλους τήν παρθενία, ἀφοῦ «οὐ πάντες χωροῦσι τόν λόγον 
τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται» (Ματθ. ιθ΄, 11). Ζητεῖ ὅμως τήν ἐγκράτεια καί τήν 
σωστή ἱεράρχηση καί ἔνταξη τῶν βιολογικῶν λειτουργιῶν μέσα στά εὐρύτερα 
πλαίσια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Καί τοῦτο, γιά νά μή σύρεται ὁ ἄνθρωπος στήν 
ἀμετρία καί φθάνει ἀπό τήν ἡδονή στήν ὀδύνη.

Δέν ζητᾶ ὁ Θεός ἀπ’ ὅλους τήν ἀκτημοσύνη, ἀλλά τήν ἀφιλαργυρία καί 
τήν σωστή ἀξιολόγηση καί ἀξιοποίηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν γιά τήν προαγωγή 
τῆς ζωῆς. Ζητᾶ τήν ἀποφυγή τῆς ὑποδουλώσεως στά ὑλικά ἀγαθά καί τήν 
χρησιμοποίησή τους γιά τήν πρακτικοποίηση τῆς ἀγάπης. Καί ζητᾶ ἀκόμη ἀπ’ 
ὅλους τό σμίλευμα τοῦ ἰδίου θελήματος ὑπό τό φῶς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.

Βέβαια, ὅλοι αὐτοί οἱ ἀγῶνες δέν εἶναι αὐτονομημένες, ἀτομικές προσπά-
θειες, ἀλλά πραγματοποιοῦνται «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ», μέ τόν ἐγκεντρισμό τῶν 
πιστῶν στό Χριστό διά τῶν μυστηρίων καί τήν ἄντληση τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγ. 
Πνεύματος. Ἔτσι κοινωνεῖ μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος καί 
φωτίζεται, ζωογονεῖται, ἀνακαινίζεται, ἀναμορφώνεται καί ὁδηγεῖται στήν 
κατά Χάριν θέωση, πού εἶναι τό τέλος καί ὁ σκοπός κάθε ἐπίγειας ζωῆς καί 
προσπάθειας.

Σ’ αὐτήν τήν πορεία προηγοῦνται, ὁδηγοῦν καί κατευθύνουν οἱ μοναχοί, 
πού εἶναι «οἱ σιωπῶντες κήρυκες.... οἱ τρυφῶντες τῷ μή τρυφᾶν, οἱ ταπεινοί 

24 Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου, ἐνθ’ ἀνωτ., σελ. 104
25  ἔνθ' ἀνωτ.
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ὑπέρ τῶν οὐρανίων· οἱ μηδέν ἐν κόσμῳ καί ὑπέρ κόσμον· οἱ σαρκός ἔξω καί 
ἐν σαρκί, ὧν μερίς Κύριος, οἱ πτωχοί διά βασιλείαν καί διά πτωχείαν βα-
σιλεύοντες»26. (= Οἱ κήρυκες, πού διδάσκουν μέ τήν σιωπή τους. Αὐτοί πού 
ἀπολαμβάνουν μέ τό νά μή ἀπολαμβάνουν. Οἱ ταπεινοί γιά χάρη τῶν οὐρα-
νίων. Αὐτοί, πού δέν εἶναι τίποτα γιά τόν κόσμο καί ὅμως εἶναι πάνω ἀπό τόν 
κόσμο. Πού ζοῦν σωματικά ἀλλά ἔξω ἀπό τήν σάρκα, τῶν ὁποίων ἡ μερίδα, 
πού διάλεξαν, εἶναι ὁ Κύριος. Οἱ πτωχοί χάριν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού 
βασιλεύουν ἐξ αἰτίας τῆς φτώχειας των).

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

26 Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰρηνικός Ά , Mg PG 35, στ. 724



ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
«ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 

Με λαμπρότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Εθνομάρ-
τυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 

Χρυσόστομο Β’ και τον Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους την 
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18:30, στην παρουσία του Υπουργού Παι-
δείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομου Προδρόμου, του υφυπουργού 
Πολιτισμού Γιάννη Τουμαζή, του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, 
εκπροσώπων των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Κινήματος Οι-
κολόγων- Συνεργασία Πολιτών, των Επισκόπων Καρπασίας, Νεαπόλεως και 
Μεσαορίας, θρησκευτικών και άλλων αξιωματούχων, πρέσβεων, μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, όπως και πλήθους κόσμου.

Στον χαιρετισμό του ο Μακαριότατος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το Μου-
σείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού διαφυλάσσει ιερά σκεύη και κειμήλια από το 
ναό της γενέτειρας του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, για να κρατηθεί ζωντανή 
η πνευματική κληρονομιά του Στροβόλου, αλλά και η μνήμη και η θυσία του 
Εθνομάρτυρα Κυπριανού, που υπήρξε καλός ποιμήν και εργάστηκε με ιδιαίτε-
ρο ζήλο για προστασία της πίστεως.

Με τη σειρά του ο Γιάγκος Ευθυμιάδης, ο οποίος διετέλεσε μέλος της εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσας και ανήκε 
στα άτομα που πρωτοστάτησαν για τη δημιουργία του Μουσείου, τόνισε ότι 
ήταν χρέος και υποχρέωσή να τιμηθεί δεόντως ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός, 
όχι μόνο για τη μεγάλη προσφορά και θυσία του προς τον Ελληνισμό  της Κύ-
πρου, αλλά και του γεγονότος ότι ήταν γέννημα και θρέμμα της κοινότητας 
Στροβόλου, επί θητείας του οποίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο βοήθησε με 
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κάθε τρόπο την κοινότητά του και ταυτόχρονα συντήρησε και επέκτεινε τον 
Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης και ανήγειρε το παρεκκλήσιο του Αγίου 
Γεωργίου, λίγα μέτρα από τον χώρο του Μουσείου.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ευχαρίστησε την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή για την εμπιστοσύνη του δείχνει στον Δήμο Στροβόλου, 
παραδίδοντάς του τη διαχείριση του Μουσείου, τονίζοντας ότι τα εγκαίνια 
αυτού του Μουσείου είναι μόνο η αρχή για να έχουμε τον Στρόβολο που ονει-
ρευόμαστε, τον Στρόβολο της νέας εποχής, σε ένα Μουσείο που είναι δικό σας 
και δικό μας, σε ένα χώρο που είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει κτήμα όλων μας, 
διότι εδώ δεν είναι μόνο το σπίτι του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, εδώ είναι το 
σπίτι όλων των Στροβολιωτών και ολάκερου του λαού μας.

Απόσπασμα από το ποίημα «9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου» 
του Βασίλη Μιχαηλίδη απαγγέλθηκε από τον ηθοποιό Νεόφυτο Νεοφύτου. 
Κατά την τελετή, έγιναν αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης στήλης, αφιερωμένη 
στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό στην αυλή του μουσείου. Στην κορυφή του κίο-
να υπάρχει πέτρινη μίτρα, τον σταυρό της οποίας κατέστρεψαν οι Οθωμανοί. 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από τον μαρτυρικό θάνατο του 
Κυπριανού έχει αποκατασταθεί ο σταυρός στη μίτρα. Μετά το πέρας της τελε-
τής των εγκαινίων, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου 
από τον επιμελητή του, τον βυζαντινολόγο δρα Χριστόδουλο Χατζηχριστο-
δούλου. Τη δεξίωση έντυσε μουσικά η συμφωνική μπάντα Δήμου Στροβόλου 
– Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση του δρα Γιάννη Μυράλη.

Το Μουσείο

Το Μουσείο Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού βρίσκεται έναντι 
του Ι.Ν. της Παναγίας Χρυσελεούσας στον ιστορικό πυρήνα Στροβόλου και 
στεγάζεται στο ανακαινισμένο Οίκημα των Κατηχητικών. Την ανακαίνιση και 
αναβάθμιση ανέλαβε ο  αρχιτέκτονας Φάνος Λοϊζίδης.

Στο Μουσείο εκτός από ευάριθμα, αλλά σημαντικά διασωθέντα κειμή-
λια που σχετίζονται με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, εκτίθεται σημαντικός 
αριθμός αντικειμένων, τα οποία προέρχονται από τις ιστορικές εκκλησίες του 
Στροβόλου, την Παναγία Χρυσελεούσα και τον Άγιο Γεώργιο.

Παράλληλα, ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν ο πίνακας του Ιωάννη 
Κισσονέργη «Η Θεοτόκος Ελεούσα Στροβόλου» (1949) και το χειρόγραφο 
«Βραβείον ζώντων και τεθνεώτων ορθοδόξων χριστιανών» του Στροβόλου 
(1792), στο οποίο αναγράφονται από τον ιερομόναχο Θεοφάνη τα ονόματα 
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των οικογενειών του Στροβόλου, μεταξύ αυτών και της οικογένειας του Αρχι-
επισκόπου Κυπριανού.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Με πολλή χαρά τελούμε σήμερα τα εγκαίνια του Μουσείου Εθνομάρτυ-
ρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το 
οποίο θα διαφυλάσσει ιερά σκεύη, εικόνες, κειμήλια και αντικείμενα τα οποία 
προσέφερε ως αφιερώματα στο ναό της γενέτειράς του ο Εθνομάρτυς. Με τον 
τρόπο αυτό θα κρατηθεί εις το διηνεκές ζωντανή η πνευματική κληρονομιά 
του Στροβόλου και κυρίως η μνήμη, η προσφορά και η θυσία του Αρχιεπισκό-
που Κυπριανού. Θα διδάσκει με εποπτικό τρόπο σε μικρούς και μεγάλους, την 
ιστορία μιας εκ των κρισιμοτέρων περιόδων χρόνων της Τουρκοκρατίας, όπως 
ήταν αυτή που έζησε και έδρασε ο Κυπριανός.

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος και Εθνομάρτυρας Κυπριανός ήταν ένας 
από τους πλέον σημαντικούς Αρχιεπισκόπους κατά την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας. Διακρίθηκε για τη μόρφωση και το δυναμισμό του και υπήρξε ένας 
φωτισμένος Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας. Κατά την ενδεκαετή Αρχιε-
πισκοπία του ανόρθωσε πνευματικά και οικονομικά την Ιερά Αρχιεπισκοπή, 
ίδρυσε την περίφημη «Ελληνική Σχολή» το 1812, ενίσχυσε τις Ιερές Μονές, 
ανήγειρε και ανακαίνισε ιερούς Ναούς. Ειδικά στη γενέτειρά του, τον Στρόβο-
λο, ανακαίνισε εκ βάθρων τον ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης, ανήγειρε το 
παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και δώρησε πολλά ιερά σκεύη καί εικόνες.

Υπήρξε, εν γένει, ο Κυπριανός ο καλός Ποιμήν, ο οποίος εν τέλει, «ἔθηκεν 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων» (πρβλ. Ιω.10,11), βρίσκοντας μαρτυ-
ρικό δι’ απαγχονισμού θάνατον από τον αιμοσταγή Τούρκο διοικητή της Κύ-
πρου, την 9η Ιουλίου 1821.

Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, θεωρούμε ως πολύ σημα-
ντικό γεγονός, τον εγκαινιασμό του Μουσείου αυτού στον επίσης ιστορικό 
χώρο του πνευματικού κέντρου της ενορίας Χρυσελεούσης Στροβόλου, όπου 
εργάστηκε με ιδιαίτερο πνευματικό ζήλο για έξι σχεδόν δεκαετίες, ο καλός 
ποιμένας του Στροβόλου, αείμνηστος Οικονόμος Κωνσταντίνος Κούκος.

Πολύ χαιρόμαστε, διότι το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙ-
ΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» έγινε σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά Μουσεία και συνδυάστηκε 
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ταυτόχρονα με την ανακαίνιση του Πνευματικού Κέντρου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΣ».

Αναμφίβολα, ο δίκαιος έπαινος και η τιμή για την έμπνευση και ολοκλή-
ρωση του έργου, ανήκουν στην Εκκλησιαστική Επιτροπή τής μέχρι πρότινος 
ενιαίας ενορίας Παναγίας Χρυσελεούσης, τους Ιερείς μας, τον Πρόεδρο, αγα-
πητό μας κ. Γιάγκο Ευθυμιάδη και τα λοιπά Μέλη της.   

Θερμά συγχαίρουμε, επίσης, τον αρχιτέκτονα κ. Φάνο Λοϊζίδη και τον Βυ-
ζαντινολόγο Δρα Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου και τους συνεργάτες τους 
για τον ενθουσιασμό με τον οποίο εργάστηκαν και συνέβαλαν στην εκτέλεση 
του έργου.

Θερμά συγχαρητήρια, όμως, εκφράζουμε και προς τον Αξιότιμο Δήμαρχο 
Στροβόλου κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και το Δημοτικό Συμβούλιο Στρο-
βόλου για την άριστη συνεργασία τους με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και 
την Ενορία Χρυσελεούσης, καθώς και την ανάληψη της διαχείρισης του Μου-
σείου από το Δήμο. Αυτό θα βοηθήσει στην διαρκή επισκεψιμότητα του Μου-
σείου και στο άνοιγμά του προς την κοινωνία.

Θερμά συγχαίροντας και πάλιν όλους τους συντελεστές για τη δημιουρ-
γία του Μουσείου, ευχόμαστε όπως ο Κύριος, διά πρεσβειών της Υπεραγίας 
Θεοτόκου της Χρυσελεούσης, χαρίζει κάθε επιτυχία στους υψηλούς και ευγε-
νείς στόχους του. Ευχαριστούμε.

Μετ’ ευχών πατρικών
+ Ο Κύπρου Χρυσόστομος

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
    7 Σεπτεμβρίου 2022. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙ-
ΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Mακαριότατε
Εξοχότατοι καλεσμένοι μας
Κυρίες και κύριοι
Είναι καρπός πολλών προσπαθειών, πολλών κόπων, πολλών ανθρώπων, 
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το ιστορικό και εκκλησιαστικό μουσείο Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Ένα μου-
σείο που ακουμπά στη βυζαντινή κληρονομιά μας και διαφυλάσσει στο διηνε-
κές τους θησαυρούς από τις συλλογές των ναών της Παναγίας Χρυσελεούσας 
και του Αγίου Γεωργίου. Το εγκαινιαζόμενο σήμερα Μουσείο αποτελεί συνι-
σταμένη του οράματος της   εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού της 
Παναγίας Χρυσελεούσας, η οποία αγκαλιάστηκε από  την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου και τον Δήμο Στροβόλου.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω ειδική μνεία στον κύριο Γιάγκο 
Ευθυμιάδη, τον άνθρωπο που οραματίστηκε τη δημιουργία αυτού του Μου-
σείου.

Κύριε Ευθυμιάδη,

Σας ευχαριστούμε για όλα και είμαι βέβαιος ότι την ίδια εξαιρετική συνερ-
γασία θα έχουμε και με τον νέο Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της 
Εκκλησίας Παναγίας Χρυσελεούσας, τον αγαπητό συνάδελφο Στέλιο Γεωργίου.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι αδήριτη ανάγκη, όλοι μας, να διατηρήσουμε επαφή με αυτό που 
ονομάζουμε ρίζες, παράδοση, πολιτιστική κληρονομιά.

H σύγχρονη εποχή, με όλες τις τεχνολογικές και άλλες πτυχές της, η 
αστικοποίηση, η συνεχής και ενίοτε κατά καιρούς αλόγιστη αστική ανάπτυ-
ξη, οδηγούν στην «απεδαφικοποίηση» των ανθρώπων. Διακόπτουν βίαια τους 
δεσμούς του ανθρώπου με την γη που ονομάζει σπίτι ή πατρίδα, διαταράσσο-
ντας σχέσεις αισθήσεων, αισθημάτων, ποικίλων εμπειριών, ιστορικής και θρη-
σκευτικής συνείδησης, μύθων, θρύλων και παραδόσεων.

Και δυστυχώς, πολύ συχνά αδυνατούμε μέσω ενός ορθολογιστικού, αντι-
κειμενικού και επιστημονικού κριτηρίου να μετρήσουμε αυτή την απεδαφικο-
ποίηση των ανθρώπων.

Όμως είναι κάτι που το ζούμε και το νιώθουμε στην καρδιά μας. Ιδιαίτερα 
δε εδώ στον Στρόβολο, που εξελίχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες ως το κατε-
ξοχήν αστικό κέντρο της πόλη μας. Για αυτόν τον λόγο τόσο εγώ, όσο και το 
Δημοτικό Συμβούλιο είδαμε την αναγκαιότητα για τη δημιουργία αυτού του 
Μουσείου και αγκαλιάσαμε την εισήγηση για σύμπραξη  με την Εκκλησία μας.

Mόνο έτσι οι νέες γενιές θα μπορέσουν να επανασυνδεθούν με τον τόπο 
μας, με την ιστορία μας, με τις ρίζες μας μέσω της υλικής και άυλης ιστορικής 
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κληρονομιάς των ίδιων των Στροβολιωτών. Εδώ θα μπορούν να γνωρίσουν το 
έργο του Στροβολιώτη Εθνομάρτυρα Κυπριανού.

Γιατί αν την κρίσιμη στιγμή ο Κυπριανός δεν πρότασσε το «Παρά το γαίμα 
τους πολλούς εν κάλλιο του Πισκόπου», τότε είναι αμφίβολο κατά πόσον θα 
εξακολουθούσε η Κύπρος να διατηρείται Χριστιανική και Ελληνική.

Τα εκθέματα που παρουσιάζονται στις μόνιμες συλλογές του μουσείου 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Στροβόλου και της μνή-
μης των κατοίκων του, οι οποίοι τα διαφύλαξαν δια μέσου των αιώνων. Τα 
κειμήλια αυτά σχετίζονται με την παρούσα ζωή και την επέκεινα, αυτήν της 
Αναστάσεως και της Αιωνιότητας εν Χριστώ Ιησού, όπως μας επεξηγεί ο επι-
μελητής του Μουσείου, κύριος Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου.

Δεν θα επεκταθώ στην ιστορική και θρησκευτική αξία αυτών των αντικει-
μένων ή στην αξιολόγησή τους ως έργων τέχνης—αυτά τα αφήνουμε στους 
επαΐοντες–  αλλά θα σταθώ στο εξής: αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρό-
πο την ιστορία των ανθρώπων του Στροβόλου μας και πώς αυτή διαχρονικά 
συνδέεται με τις αγωνίες ολόκληρου του λαού της Κύπρου μας.

Για παράδειγμα, στην πανέμορφη εικόνα του Αγίου Νικολάου που θα δού-
με σε λίγο να εκτίθεται στο Μουσείο, καταγράφεται μία προσευχή για να απε-
λευθερωθεί ο τόπος μας από τους Άγγλους αποικιοκράτες.

Σε αυτό το έργο αποτυπώνεται η αγωνία του ανθρώπου, γιατί ο Στροβολι-
ώτης, όπως και ο κάθε άνθρωπος, εναποθέτει τες ελπίδες στον Θεό.

Τέτοια μνημεία, δεν έχουν μόνο ιστορική, θρησκευτική, εθνική και πολιτι-
στική σημασία. Έχουν και πανανθρώπινη σημασία.

Μακαριότατε

Το εγκαινιαζόμενο Μουσείο αποτελεί στόλισμα για την Εκκλησία, τον 
Στρόβολο και όλο τον λαό μας. Και βεβαίως, θα είναι σημαντικό, όχι μόνο για 
τον πλούτο και την αξία των εκθεμάτων του, αλλά και για τους στόχους που 
θέσαμε για τη λειτουργία του στο μέλλον.

Προσβλέπουμε αυτό το Μουσείο να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και 
καινοτόμο οργανισμό, επισκέψιμο και προσβάσιμο σε όλους.

Προγραμματίζουμε να πραγματοποιούνται επισκέψεις από όλα τα σχο-
λεία της Κύπρου μας, να διοργανώνονται ξεναγήσεις και να εγκαθιδρυθεί μία 
θρησκευτική διαδρομή στον παλαιό πυρήνα Στροβόλου, όπου θα ενώνονται 
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η Παναγία Χρυσελεούσα, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα και το Μουσείο.

Στοχεύουμε ακόμα στη δημιουργία μίας ψηφιακής περιήγησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του Μουσείου, την οποία θα ετοιμάσουμε εν ευθέτω χρόνω σε 
συνεργασία πάντοτε με τον επιμελητή του Μουσείου και την Ιερά Αρχιεπισκο-
πή Κύπρου. 

Το Μουσείο θα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τόπος ευσεβείας, πνευ-
ματικότητας και ευλάβειας, αλλά και εστία πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών.

Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρ-
χιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Β’, που βρίσκεται μαζί μας εδώ σήμερα, 
σηματοδοτώντας με την ευλογία της παρουσίας του αυτή την ιστορική ημέρα.

Μακαριότατε

Γνωρίζουμε την αγάπη σας για την Εκκλησία, την πατρίδα και το λαό μας. 
Άλλωστε το έχετε αποδείξει έμπρακτα καθόλη τη διάρκεια της πορείας σας 
μέσα στην Εκκλησία, ιδιαίτερα τα τελευταία 16 έτη, που με τη χάρη του Θεού 
πηδαλιουχείτε την Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου μας, ότι γνώμονας των 
ενεργειών και αποφάσεών σας είναι η αγάπη και η μέριμνά σας για την Εκκλη-
σία, την πρόοδο και ευημερία του λαού μας στη γη των πατέρων μας.

Μακαριότατε, εκ μέρους όλων των Στροβολιωτών, σας ευχαριστούμε που 
ευλογήσατε το έργο αυτό και με την ευχή σας έγινε πραγματικότητα.

Μακαριότατε
Εξοχότατοι καλεσμένοι μας
Κυρίες και Κύριοι

Το Μουσείο αποτελεί στολίδι για τον ιστορικό πυρήνα Στροβόλου, μία 
περιοχή που κρατά μέσα της την ιστορία και την ψυχή του Δήμου μας, μία 
περιοχή την οποία στοχεύουμε άμεσα να αναδείξουμε και να αναμορφώσουμε, 
με το πρώτο βήμα στη μακρά και επίπονη διαδρομή που θα διανύσουμε στα 
χρόνια που έρχονται, να είναι τα εγκαίνια αυτού του έργου.

Μέσω της επικείμενης ανάπλασης του παλαιού πυρήνα Στροβόλου μέσω 
του έργου Slow City, στοχεύουμε να δώσουμε μια νέα πνοή στην περιοχή.

Παράλληλα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση των 
κτηρίων της ΣΠΕ Στροβόλου προς τον Δήμο μας, δίνει μία τεράστια δυναμική 
στην όλη περιοχή. Εδώ, σχεδιάζουμε να στεγάσουμε την Ψηφιακή Ακαδημία 
των Πολιτών και τον Κόμβο Καινοτομίας, βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
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Κύριε Υπουργέ Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας και εκπρόσωπε του 
Εξοχοτάτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακαλώ όπως δεχτείτε 
και μεταφέρετε τις θερμότερες των ευχαριστιών μας για αυτή την ιστορική και 
τόσο σημαντική για τον Δήμο μας απόφαση.

Τα εγκαίνια αυτού του Μουσείου είναι μόνο η αρχή για να έχουμε τον 
Στρόβολο που ονειρευόμαστε, τον Στρόβολο της νέας εποχής, σε ένα Μου-
σείο που είναι δικό σας και δικό μας, σε ένα χώρο που είμαστε βέβαιοι ότι θα 
γίνει κτήμα όλων μας, απολαύστε το, μοιραστείτε το διότι εδώ δεν είναι μόνο 
το σπίτι του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, εδώ είναι το σπίτι όλων των Στροβο-
λιωτών και ολάκερου του λαού μας!

Τα όσα φιλοξενούνται εδώ, δεν είναι μόνο εκκλησιαστικά και ιστορικά 
κειμήλια. Δεν θα τα αντιληφθείτε με τα μάτια σας μόνο, θα τα ανακαλύψετε 
στα βάθη της ψυχής σας. Είναι όλα όσα είμαστε, είναι όλα όσα πιστεύουμε, 
είναι όλα όσα μας κάνουν ανθρώπινους, είναι όλα όσα μας κάνουν πιο αληθι-
νούς. Εμπεριέχουν αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η αγάπη για την 
Εκκλησία, η αγάπη για την Πατρίδα, η αγάπη για την ελευθερία. Είναι όλα 
αυτά που κουβαλάμε μέσα στην ψυχή  μας.

Μακαριότατε
Εξοχότατοι καλεσμένοι
Στροβολιώτες και Στροβολιώτισσες
Καλωσορίσατε στο Μουσείο Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού!
Καλωσορίσατε στο σπίτι σας!
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ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

a  

Αγαπητοί εν Κυρίω Αδελφοί μου,

Με ιδιαίτερη χαρά απευθυνόμαστε προς τον αγαπητό μας εν Χριστώ 
αδελφό, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειο, 
στους ικανούς και άξιους συνεργάτες του, καθώς και  σ’ όλους τους εκλεκτούς 
εισηγητές, συγχαίροντάς τους θερμά για τη διοργάνωση της ετήσιας Κληρι-
κολαϊκής Συνέλευσης της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, η 
οποία εφέτος έχει ως θέμα:

« ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ –ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ. ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ».

Κάθε φορά που στη μνήμη μας, στην καρδιά μας και στα χείλη μας έρχε-
ται η πνευματική πηγή τού Ελληνισμού, που λέγεται Μικρά Ασία, ένας βαθύς 
ιστορικός πόνος νοιώθουμε να διαπερνά ολόκληρο το είναι μας.  

Ο Νομπελίστας Ποιητής Γιώργος Σεφέρης είπε βέβαια και έγραψε «όπου 
και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Η τραγικότητα όμως με την οποία 
απωλέσθη ο ανθηρός Ελληνισμός της Μικράς Ασίας,  όχι μόνο μάς πληγώνει 
αλλά μάς συγκλονίζει και μάς εξουθενώνει. 

Αδυνατούμε, ακόμη, να το πιστέψουμε ότι ο Ελληνισμός με τη μακραίωνα 
ιστορική του διαδρομή, με το γόνιμο πνευματικό και δημιουργικό του πνεύμα 
αλλά και  με τις ιστορικές πληγές τού παρελθόντος, οι οποίες έπρεπε να τον 
είχαν διδάξει και φρονηματίσει, περιέπεσε και πάλιν «στη δολερή διχόνοια» 
με αποτέλεσμα τη φρικτή Μικρασιατική καταστροφή, τις τραγικές συνέπειες 
τής οποίας ακόμη υφιστάμεθα.

Ως εκ τούτου, είναι χρέος μας ιερό να ανατρέχουμε στις ιστορικές μας 
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πηγές, είτε αυτές είναι σελίδες δόξας και ηρωισμού είτε είναι σελίδες γεμάτες 
θλίψη και πόνο, αφ’ ενός μεν  για να αντλούμε δύναμη από τις ιστορικές μας 
επιτυχίες, αφ’ ετέρου δε  να διδασκόμαστε από τα τραγικά λάθη τού παρελ-
θόντος και να μην τα επαναλαμβάνουμε, όπως, δυστυχώς, συνέβη και με την 
ιδιαίτερή μας πατρίδα, Κύπρο.

Θερμά συγχαίροντες και πάλι τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη σας και 
λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. Βασίλειο για την τόσο σημαντική και 
αξιόλογη πρωτοβουλία του, επευλογούμε την Κληρικολαϊκή σας Συνέλευση 
και ευχόμαστε όπως ο Τριαδικός Θεός μας, διά πρεσβειών του Αγίου Επιφανίου, 
σας ευλογεί και σας ενισχύει, ώστε να «έργάζεσθε ἐκ ψυχῆς, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ 
οὐκ ἀνθρώποις,  εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς 
κληρονομίας» (Κολ. 3, 23-24). 

Αναμφίβολα, η πνευματική σας διακονία στο έργο της Εκκλησίας, κά-
τω από την πνευματική καθοδήγηση και τις ευλογίες του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη σας, συντελεί στην πνευματική και εθνική καλλιέργεια του 
ποιμνίου μας, εμπνέει την ελπίδα και την αισιοδοξία στον λαό μας και είναι 
ευάρεστη ενώπιο του Κυρίου μας.

Ο Θεός μαζί σας! 

                           Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
     14 Οκτωβρίου 2022.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α»

a
Την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022, τελέστηκαν τα Εγκαίνια της 27ης Έκθε-

σης εκκλησιαστικής τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ». Ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγό-
ριος τέλεσε Αγιασμό και κατόπιν ανέγνωσε τον Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση χαιρετίζουμε τη διοργάνωση της 27ης Έκθεσης 
Εκκλησιαστικής Τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», η οποία γίνεται εφέτος στη 

Λευκωσία και είναι αφιερωμένη στον Ιδρυτή και Προστάτη τής Αγιωτάτης 
μας Εκκλησίας, Απόστολο Βαρνάβα.

Η διοργάνωση της Έκθεσης αυτής αποσκοπεί από τη μια να δώσει τη δυ-
νατότητα στους δημιουργούς των Εκκλησιαστικών Τεχνών να παρουσιάσουν 
σε κλήρο και λαό τα έργα τους και από την άλλη να προσφέρει την ευκαιρία 
στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν εκ του πλησίον αυτά και να εξοπλίσουν 
καταλλήλως τους ιερούς τους ναούς ή τις οικίες τους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης «Ορθοδο-
ξία» δεν  αποσκοπεί σε εμπορικούς στόχους, αλλά επιδιώκει να αποτελέσει 
έναν πνευματικό και πολιτιστικό θεσμό. Αυτό είναι εμφανές και στο πρόγραμ-
μά της, το οποίο περιέχει  διαλέξεις σχετικές με την τοπική αγιολογία της νή-
σου μας, την αγιογραφία, την εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, τη συντήρηση και 
τους θεολογικούς συμβολισμούς των ιερών αμφίων και των λοιπών λειτουρ-
γικών αντικειμένων. Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε, ότι η Εκκλησιαστική Τέχνη 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά συνιστά ποιμαντικό μέσο διακονίας και του 
εν Χριστώ αγιασμού του ανθρώπου και του κόσμου.

Τελειώνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην συνεχιζό-
μενη από το 1974 κατοχή της νήσου μας από τα τουρκικά στρατεύματα και 



548 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β́

την προσφυγοποίηση του λαού μας. Από τότε ιεροί Ναοί και προσκυνήμα-
τα, κοιμητήρια και άλλα ιερά σεβάσματα ευρίσκονται συλημένα, βεβηλωμένα 
και κατεστραμμένα. Βλέποντας όλα αυτά τα εκθέματα δεν μπορούμε παρά να 
προσευχόμαστε θερμά προς τον Κύριο, όπως μας αξιώσει αρκετά από αυτά να 
τα χρησιμοποιήσουμε στίς λειτουργικές ανάγκες των ναών μας αυτών, ελεύ-
θερων, επί τέλους, και δικαιωμένων.

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, συγχαίρουμε θερμά τόσο τους εμπνευσμέ-
νους διοργανωτές της Έκθεσης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», όσο και τους συμμετέχοντες 
σε αυτή και   ευχόμαστε την παρά Θεού ευλογία στη ζωή και στα έργα τους.

      

     Ευχέτης προς Κύριον



Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ  
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

a 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ ἀναγόρευση τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη-

μίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε στὶς 10 Σεπτεμβρίου 2022 στὸ Φανάρι και 
θεωρείται ως μία κορυφαία πράξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
Πατρίδας μας. 

 Ἡ τελετὴ ἔλαβε χώραν στη Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ  Οἰκουμενικοῦ θρόνου 
μέ κύριο χαρακτηριστικό τὴ  σεμνή λιτότητά της.   Ὁ πρύτανης τοῦ Πανεπι-
στημίου Κύπρου κ. Τάσος Χριστοφίδης, ἀφοῦ κήρυξε τὴν ἔναρξη τῆς εἰδικῆς 
συνεδρίας, κάλεσε τὸν Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κ. 
Σπυρίδωνα Τζούμακα νὰ παρουσιάσει τὸ ἔργο καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
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Στὴν ὁμιλία του ὁ κ. Σπ. Τζούνακας τόνισε ὅτι: «Εἴθισται σὲ ἀνάλογες πε-
ριπτώσεις τὸ εὐτυχὲς παράδοξο ὅτι τὸ Ἵδρυμα ποὺ ἐκπροσωπεῖ λαμβάνει λόγῳ 
τῆς προσωπικότητας τοῦ τιμωμένου μεγαλύτερη τιμὴ ἀπὸ ἐκείνη ποὺ τὸ ἴδιο 
ἀποδίδει σὲ αὐτόν».

 Ἀφοῦ ἀνέλυσε τὴν ἐργοβιογραφία τοῦ τιμωμένου ἐπεσήμανε ὅτι: «Ὁ Πα-
ναγιώτατος θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ Πατριάρχης τῆς 
ἀγάπης, τῆς συναδέλφωσης καὶ τῆς συμφιλίωσης, καθὼς κύριο μέλημα τῆς 
Πατριαρχείας του ὑπῆρξε ἡ ἐνίσχυση τῆς ἑνότητας τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου καὶ ἡ 
σύσφιξη τῶν διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκευτικῶν σχέσεων μέσῳ θεολογικοῦ 
διαλόγου, μὲ στόχο τὴν ὑπερπήδηση ἐμποδίων τοῦ παρελθόντος, τὴ σμίκρυνση 
τῆς ἀπόστασης ποὺ χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν ἀλληλοκατανόηση».

Ἀφοῦ ἐξῆρε τὴν συμβολὴ τοῦ Παναγιωτάτου στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν προ-
στασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν τιτάνια προσπάθεια εὐαισθητοποίησης 
τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης γιὰ τὴν ἀνάγκη διαφύλαξης τῆς Δημιουργίας τοῦ 
Θεοῦ, ἀναφέρθηκε στὴ συμβολή του στὴ μελέτη τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ 
στὸ πλούσιο συγγραφικὸ ἔργο του. Ὑπεγράμμισε ἐπίσης ὅτι μέσα στὰ πνευμα-
τικὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ Παναγιωτάτου εἶναι ἡ νεοελληνικὴ λογοτεχνία, ποίη-
ση καὶ πεζογραφία ἡ ὁποία ἀφορμᾶται ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια. Ἡ συνερ-
γασία μὲ τὸ Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὰ Ἐκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη ἀνέδειξε σὲ θεσμὸ τὰ διεθνῆ συνέδρια νεοελληνικῆς λογοτεχνί-
ας μὲ συμμετοχὴ μαθητῶν, ἀκαδημαϊκῶν καὶ ἄλλων καλλιτεχνῶν καὶ λογίων. 
Οἱ ἐναρκτήριες ὁμιλίες τοῦ Παναγιωτάτου στὰ συνέδρια αὐτὰ ὑπῆρξαν ὑπό-
δειγμα ἀναγνωστικῆς ἀρετῆς καὶ στοχαστικῆς ἀνάλυσης τοῦ ἔργου τῶν: Πα-
παδιαμάντη (2012), Καβάφη (2013), Σεφέρη (2014), Βιζυηνοῦ (2015), Ἐλύτη 
(2016), Θεοτοκᾶ (2018) καὶ Σαμαράκη (2019).         

Κατακλείοντας τόνισε: «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου κα-
θυστέρησε στὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς τιμῆς. Παρ᾽ ὅτι ἡ εἰσήγηση τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς χρονολογεῖται ἤδη ἑπτὰ χρόνια νωρίτερα τὸν Ἀπρίλιο 
τοῦ 2015, ἐπὶ κοσμητείας τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Μιχάλη Πιερῆ καὶ ἡ εἰ-
σήγηση αὐτὴ ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ὑπὸ τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου, λό-
γοι ἀνωτέρας βίας δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ὑλοποίησή της ἐνωρίτερα… Ἐκ μέρους 
τῶν Πανεπιστημιακῶν ἀρχῶν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, Σᾶς εὔχομαι Πα-
ναγιώτατε, μακροημέρευσιν καὶ διαρκῆ εὐλογίαν ἄνωθεν, ὥστε νὰ συνεχίσετε 
ἀπροσκόπτως νὰ οἰακοστροφεῖτε πάντοτε μὲ τὴν ἴδια περίνοια καὶ δεξιότητα, 
τῆν ναῦν ποὺ Σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος τοῦ παντός».
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Στὴν συνέχεια ὁ Κοσμήτορας τῆς Σχολῆς Martin Hinterberger ἀνέγνωσε 
τὸ  κείμενο τοῦ Ψηφίσματος:
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Ἀκολούθησε ἡ περιένδυση τοῦ τιμωμένου ἀπὸ τὸν Πρύτανη τοῦ Πανεπι-
στημίου Κύπρου κ. Τάσο Χριστοφίδη.

 Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συγκινημένος εἶπε τὰ ἀκόλουθα:

 Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,
 Ὁσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα κ. Γεώργιε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου 

Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου,
 Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρύτανι τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου,
 Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρόεδρε τοῦ Συμβουλίου τοῦ      Πανεπιστημίου,
 Ἐλλογιμώτατε κύριε Κοσμῆτορ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς,
 Ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί,
 Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,
 Ἀγαπητοί φοιτηταί καί ἀγαπηταί φοιτήτριαι,
 Ἐντιμότατοι ἐπισκέπται ἐκ Κύπρου,
 Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 Ἔμπλεοι χαρᾶς διά τήν παρουσίαν πάντων ὑμῶν εἰς τό Κέντρον τῆς Ὀρ-
θοδοξίας καί εὐγνώμονες διά τήν προσγινομένην πρός τήν ἡμῶν Μετριότη-
τα τιμήν ἀνακηρύξεως εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ μεγάλη αὐτή τιμή διαβαίνει ἐπί 
τήν Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τήν ὁποίαν διακονοῦμεν, 
ὡς Προκαθήμενος αὐτῆς, ἐπί τριακονταετίαν καί πλέον, δοξάζομεν τόν φι-
λάνθρωπον Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, δι᾿ ὅσα ἐπεδαψίλευσεν εἰς τό ταπεινόν 
ἡμῶν πρόσωπον, ἐν ἀκλονήτῳ βεβαιότητι ὅτι οὐδέν ἐξ ὅσων ἐπράξαμεν καθ᾿ 
ὅλην τήν μακράν διακονίαν τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἰδικόν μας κατόρθωμα. 
Ὅσα μᾶς ἀπησχόλησαν καί δι᾿ ὅσα ἠγωνίσθημεν εἰς τήν ζωήν μας ἔχουν κοι-
νήν πηγήν καί ρίζαν, τήν «ἀληθεστάτην ἐλευθερίαν», τήν ὁποίαν ἐχαρίσατο εἰς 
ἡμᾶς ὁ Χριστός ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του. Τά πάντα εἶναι ἄνωθεν δωρεά, χάρις καί 
χάρισμα, οὐρανία εὐλογία. Καί ὅσα θά ἀκούσετε ἐν συνεχείᾳ, ἐκφράζουν τό 
πνεῦμα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἐμπνέονται ἀπό τήν 
μέριμνάν της διά τόν ἄνθρωπον, τόν πολιτισμόν καί τήν κτίσιν πᾶσαν. 

Ἡ ἰσχύς μας εἶναι ἡ πανίερος παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ ἀνεξάντλητον πηγήν διαχρονικῶν καί ἐπικαίρων ἀληθειῶν 
διά τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον, διά τήν σχέσιν μας μέ τόν Θεόν, μέ τόν 
ἑαυτόν μας,  μέ τόν συνάνθρωπον καί τήν δημιουργίαν, διά τήν ἐλευθερίαν 
καί τήν εὐδαιμονίαν μας, διά τόν ἐγκόσμιον καί τόν αἰώνιον προορισμόν 
μας.



553

 Ἡ χριστιανική θεολογία κατανοεῖ τόν ἄνθρωπον ἐκ τῆς σχέσεώς του 
πρός τόν Θεόν ἤ, ὀρθότερον, ἐκ τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν, κατά τό 
Παύλειον «γνόντες τόν Θεόν, μᾶλλον δέ γνωσθέντες ὑπό Θεοῦ» (Γαλ. δ’, 9). 
Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἐδῶ, ὅπως ἔχει γραφῇ, «παντοπόρος ἄπορος» ἀλλά 
«θεοπόρος», δέν εἶναι «πείραμα» ἀλλά ἔχει σταθερόν σημεῖον ἀναφορᾶς. 
Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπεκάλεσε τόν ἄνθρωπον «Θεόν κεκελευσμένον» 
καί «ζῶον θεούμενον». Αὐτή εἶναι ἡ ὑψίστη τιμή πρός τόν ἄνθρωπον, ἡ ὁποία 
χαρίζει εἰς αὐτόν ἀνυπέρβλητον ἀξίαν, ἐμπνέει καί ἐνισχύει τάς δημιουργικάς 
του δυνάμεις. Ἡ λήθη ἤ ἡ ὑποτίμησις αὐτῆς τῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ εἰς συρρί-
κνωσιν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καί εἰς τήν μείωσιν τοῦ σεβασμοῦ πρός τό 
ἀνθρώπινον πρόσωπον. Ἡ ἄρνησις τοῦ ὑψηλοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ὄχι 
μόνον δέν τόν ἀπελευθερώνει, ἀλλά ὁδηγεῖ εἰς ποικίλας ἀπολυτοποιήσεις καί 
διχασμούς, εἰς ἐγκλωβισμόν εἰς τήν δῆθεν ἀνυπέρβλητον ἀρνητικότητα, εἰς 
ἀπαισιοδοξίαν καί κυνισμόν. Ἄνευ τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος, ὁ ἄνθρωπος 
δυσκολεύεται νά παραμείνῃ ἀνθρώπινος, νά διαχειρισθῇ τάς ἀντιφάσεις τῆς 
«ἀνθρωπίνης καταστάσεως», τῆς condition humaine. 

Προφανέστατα, ἡ εἰκών τήν ὁποίαν ἔχομεν διά τόν ἄνθρωπον, διά τήν 
προέλευσιν καί τόν προορισμόν του, καθορίζουν καί τήν τοποθέτησίν μας 
ἀπέναντί του. Ἐάν τόν βλέπωμεν ὡς homme machine, μόνον ὡς βιολογικήν 
ὀντότητα, τότε εὐκόλως τόν ὑποβαθμίζομεν εἰς ἀντικείμενον. Ἐάν ὅμως τόν 
θεωρῶμεν «πρόσωπον», ὡς τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ», «Θεόν κατά χάριν», 
τότε ἡ στάσις μας ἀλλάζει ριζικῶς. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, πιστεύομεν ὅτι διά 
τόν ἀπόλυτον σεβασμόν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας δέν ἀρκεῖ ὁ προσανα-
τολισμός ἁπλῶς πρός τόν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά προσεγγίζεται 
ἐπί τῇ βάσει ἑνός ὑπερβατικοῦ «ἀρχιμηδείου σημείου», ἐκτός καί πέραν τοῦ 
ἀνθρώπου. 

Δέν εἶναι τυχαῖον, ὅτι τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ πλέον σημαντική 
ἴσως κατάκτησις εἰς τό νεώτερον καί σύγχρονον πολιτικόν γίγνεσθαι, προϋ-
ποθέτουν τήν μακράν θητείαν τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τόν Χριστιανισμόν καί φέ-
ρουν τήν σφραγῖδα του, ἀφοῦ θεμέλιόν των εἶναι ἡ πίστις εἰς τήν ἀπόλυτον 
ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου. Παρά τάς ἐπί μέρους διαφοράς, τά ἀνθρωπιστικά κινή-
ματα καί ὁ Χριστιανισμός συμφωνοῦν εἰς τόν προσανατολισμόν τους πρός 
τήν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου, ἔστω καί 
ἄν δέν συμπίπτουν εἰς τήν τελικήν θεμελίωσίν των. Ἀπό τόν χριστιανικόν κοι-
νοτισμόν, τήν ἀγάπην πρός τόν πλησίον καί τήν ἀδελφοσύνην ἐτράφη ἡ δια-
τύπωσις καί ἡ διεκδίκησις τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων, καί δέν εἶναι τυχαῖον 
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ὅτι καί σήμερον αἱ χριστιανικαί Ἐκκλησίαι εἶναι ἔνθερμοι ὑπερασπισταί αὐτῆς 
τῆς διαστάσεως τῆς ἐλευθερίας. 

Τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σύμβολον τοῦ ἀγῶνος διά τήν ἐλευ-
θερίαν, τήν ἰσότητα καί τήν ἀδελφοσύνην, παρά τάς πολλάς παρανοήσεις τοῦ 
περιεχομένου αὐτῆς τῆς στοχοθεσίας. Εἰς τήν Οἰκουμενικήν Διακήρυξίν των 
ὑπό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (10 Δεκεμβρίου 1948), ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς «τό 
κοινό ἰδανικό εἰς τό ὁποῖον πρέπει νά κατατείνουν ὅλοι οἱ λαοί καί τά ἔθνη». 
Σήμερον, ἡ σημασία ἑνός «παγκοσμίου ἀνθρωπιστικοῦ ἀξιολογικοῦ κριτηρί-
ου», ἑνός «οἰκουμενικοῦ ἤθους», ἑνός κορμοῦ ἑνωτικῶν καί δεσμευτικῶν βα-
σικῶν ἀξιῶν, προβάλλεται ὡς ὅρος ὄχι μόνον μιᾶς δικαίας παγκοσμίου εἰρή-
νης, ἀλλά καί τῆς ἰδίας τῆς ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος. 

Δυστυχῶς, εἰς τό μετανεωτερικόν περιβάλλον, ἡ οἰκουμενικότης τῶν δι-
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εὐκόλως ταυτίζεται μέ «τυραννίαν τοῦ γενικοῦ» 
καί χαρακτηρίζεται ὡς ἀπειλή διά τόν πλουραλισμόν καί τάς ἰδιαιτέρας ταυ-
τότητας τῶν λαῶν. Λησμονεῖται, βεβαίως, ὅτι τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου 
ἐμπεριέχουν καί προστατεύουν τό δικαίωμα εἰς τόν ἰδιαίτερον πολιτισμόν, εἰς 
τήν καλλιέργειάν του καί εἰς τήν διασφάλισιν τῆς ποικιλίας τῆς πολιτισμικῆς 
ἐκφράσεως καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν ἑτεροτήτων, ἐπί τῇ βάσει ἑνός 
παγκοσμίως ἀνεγνωρισμένου κορμοῦ θεμελιωδῶν ἀξιῶν. Ὁ σεβασμός τοῦ δι-
καιώματος εἰς τήν διαφοράν ἀποτελεῖ σπουδαίαν κατάκτησιν εἰς τήν ἱστορίαν 
τοῦ πολιτισμοῦ. Δικαίωμα εἰς τήν διαφοράν δέν σημαίνει ὅμως φετιχισμόν τῆς 
ἑτερότητος. Ἡ ποικιλία συνυπάρχει μέ κοινάς ἀξίας, αἱ ὁποῖαι ἀνήκουν εἰς τό 
ἀνθρωπιστικόν δυναμικόν τῶν πολιτισμῶν καί τῶν θρησκειῶν. Ἄρνησις τοῦ 
πνεύματος τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ φανατισμός τῆς ἀποκλει-
στικότητος, ὁ δικαιωματισμός τῶν ἐπί μέρους πολιτισμῶν, στάσεις, πού δέν 
ὑπηρετοῦν τήν πολιτισμικήν ἰδιαιτερότητα, ἀλλά οὔτε καί τήν εἰρηνικήν συνύ-
παρξιν καί τήν συνεργασίαν. Ὁ «ρομαντισμός τῆς πολιτισμικῆς πολυχρωμίας» 
δέν δύναται νά ἐπικαλύψῃ τά προβλήματα τά ὁποῖα συνδέονται μέ τήν ἰδεο-
λογικοποίησιν τῆς πολυπολιτισμικότητος. Ὑπάρχουν ὅρια εἰς τήν πολιτισμι-
κήν ἔκφρασιν, ἐφ᾿ ὅσον αὐτή ἀντίκειται εἰς τήν ἀρχήν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ 
καί τῆς προστασίας τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, ἔστω καί ἄν ἡ διεκδίκησις 
αὐτή ἐπικαλεῖται μίαν πολιτισμικήν ταυτότητα καί παράδοσιν. 

Καί ἡμεῖς θεωροῦμεν ἐφικτήν τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν διαφορετικῶν 
ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς διαπολιτισμικότητος, τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς ἀλ-
ληλοκατανοήσεως, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως, τοῦ ἀλ-
ληλοεμπλουτισμοῦ, ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀποδοχῆς τῆς κανονιστικότητος οἰκου-
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μενικῶν ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι συγκροτοῦν τόν «πολιτισμόν τῆς ἀνθρωπότητος», 
ἐνυπάρχουν δέ εἰς ὅλας τάς μεγάλας θρησκευτικάς παραδόσεις. Ἡ ἀποδοχή 
αὐτῶν τῶν ἀξιῶν ὄχι μόνον δέν παρεμποδίζει, ἀλλά εὐνοεῖ τήν καλλιέργειαν 
τῶν ἐπί μέρους ταυτοτήτων καί τήν εἰρηνικήν συγκατοίκησίν των εἰς τάς συγ-
χρόνους πολυπολιτισμικάς κοινωνίας. 

Ἔντονοι ἀμφισβητήσεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου προέρχονται σή-
μερον ἀπό τάς μή χριστιανικάς θρησκείας, γεγονός πού ὑποσκάπτει τόν ἀγῶ-
να διά μίαν παγκόσμιον εἰρήνην, τεθεμελιωμένην ἐπί τῆς δικαιοσύνης καί ἐπί 
κοινῶν ἀξιῶν. Εἶναι γεγονός, ὅτι σήμερον ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν κρίνε-
ται μετ᾿ ἐμφάσεως ἐκ τῆς συμβολῆς των εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν εἰρήνην καί τήν 
καταλλαγήν, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἄνευ τῆς εἰρήνης τῶν θρησκειῶν εἶναι ἀδύνατον 
νά ὑπάρξῃ εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν. Ὄντως, ἡ ἀναβίωσις 
τῶν θρησκειῶν, διά νά δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς «ἀναγέννησις τῶν γνη-
σίων στοιχείων των», ὀφείλει νά συνοδεύεται ἀπό τήν ἐνδυνάμωσιν τοῦ ἀγῶ-
νος των διά τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην. Προϋπόθεσις διά τήν πρόοδον 
πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν εἶναι ὁ διάλογος τῶν θρησκειῶν. Διακονοῦμεν 
τόν διάλογον τοῦτον, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι συμβάλλομεν εἰς τήν ἐνίσχυσιν 
τῆς ἐμπιστοσύνης εἰς τήν δύναμιν τοῦ διαλόγου γενικώτερον, ἀλλά καί εἰς τήν 
ἀντιμετώπισιν τοῦ ἀντιδιαλογικοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ, αὐτῆς 
τῆς «νοσηρᾶς θρησκευτικότητος», ἡ ὁποία τροφοδοτεῖ τήν βίαν. Ἡ γνησία 
θρησκευτική πίστις εἶναι ὁ αὐστηρότερος κριτής τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί 
τοῦ φανατισμοῦ «ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ». 

Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἡ εἰρηνοποιητική δρᾶσις τῶν θρησκειῶν συναρ-
τᾶται μέ τήν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν μεταξύ των, καί μέ τήν συνεργασίαν των. 
Εἰς τό πλαίσον αὐτό ἀναδύονται αἱ φιλάνθρωποι ἀξίαι, αἱ ὁποῖαι ἐνυπάρχουν 
εἰς τάς θρησκευτικάς παραδόσεις. Σήμερον, αἱ θρησκεῖαι καλοῦνται νά συμβά-
λουν εἰς τήν οἰκοδομήν ἑνός ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος βλέπει εἰς τόν συνάνθρωπόν 
του τόν ἀδελφόν καί ὄχι τόν ἀντίπαλον, τόν ἐπίβουλον ἤ τόν ἐχθρόν. Ἐπίσης, 
αἱ θρησκεῖαι ὀφείλουν νά τονίζουν τήν συνάφειαν εἰρήνης καί δικαιοσύνης. 
Ἡ τεθεμελιωμένη ἐπί τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη εἶναι τό ὕψιστον ἐγκόσμιον ἀγα-
θόν, τό ἀληθές συμφέρον, τό «εἰς ἀγαθόν φέρον» διά τόν ἄνθρωπον, τούς λα-
ούς καί τήν ἀνθρωπότητα.

 Πιστεύομεν εἰς τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ διαλόγου. Ὁ διάλογος δέν 
ἔχει χαμένους, ἡττημένους. Ἀπειλή διά τόν ἄνθρωπον καί διά τήν διάσωσιν 
τῆς ταυτότητος τῶν λαῶν δέν εἶναι ὁ διάλογος ἀλλά ἡ ἄρνησίς του, ὁ αὐτο-
εγκλεισμός καί ὁ φοβική κλειστότης, πού τροφοδοτοῦν ποικίλους φοντα-
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μενταλισμούς. Αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη εἰς τόν διάλογον καί τήν συνεργασίαν 
ἐνίσχυσε τήν στράτευσιν τῆς ἡμῶν Μετριότητος καί εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν 
προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀνάπτυξιν ἑνός παγκοσμίου 
οἰκολογικοῦ πολιτισμοῦ.

 Τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται εἰς τήν ἐποχήν μας ὅσον ποτέ ἄλλο-
τε κατά τό παρελθόν. Ἔχει γραφῆ, ὅτι σήμερα ἐκτυλίσσεται «εἷς τρίτος πα-
γκόσμιος πόλεμος ἐναντίον τῆς φύσεως». Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος 
ἐπέτυχεν ἐντυπωσιακάς κατακτήσεις εἰς τόν χῶρον τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνο-
λογίας, τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς καί εἰς ἄλλους τομεῖς, δέν δικαιοῦται νά ὑπερη-
φανεύεται διά τήν στάσιν του ἀπέναντι εἰς τήν κτίσιν. Δυστυχῶς, γνωρίζομεν, 
ἀλλά δρῶμεν ὡσάν νά μή ἐγνωρίζαμεν. Παρά τά ἐκπληκτικά εὐεργετήματα 
τῆς ἐπιστήμης, τελικῶς δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοηθῇ ὅτι αὐτά συμβαδίζουν 
μέ τάσεις, αἱ ὁποῖαι φαλκιδεύουν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί καταστρέ-
φουν τόν «οἶκον» του, τό φυσικόν περιβάλλον. Συγχρόνως, καί τό κυρίαρχον 
παγκοσμίως πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ὀξύνει ἐπικινδύνως τά περι-
βαλλοντικά προβλήματα καί λειτουργεῖ κατά τοῦ ἀληθοῦς συμφέροντος τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ὁ ἀποκλειστικός προσανατολισμός τῆς οἰκονομικῆς δραστη-
ριότητος πρός τήν μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους δέν εὐνοεῖ, ἐν τέλει, οὔτε τήν 
οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν οὔτε τό κοινόν καλόν.

 Ὀφείλομεν νά ἐφαρμόσωμεν τήν «οἰκολογικήν προστακτικήν», ἡ ὁποία 
μᾶς καλεῖ νά σεβώμεθα καί νά προστατεύωμεν τήν δημιουργίαν καί νά κλεί-
σωμεν τά ὦτα εἰς τήν ἀλαζονικήν τεχνολογικήν προστακτικήν, ἡ ὁποία ἐπι-
τάσσει νά παράγωμεν ὅ,τι εἶναι τεχνικῶς ἐφικτόν, καθώς καί εἰς τήν κατη-
γορικήν προστακτικήν τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, πού ἀδιαφορεῖ διά τά 
συνεπείας της διά τήν φύσιν.

  Αἱ πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν 
τοῦ περιβάλλοντος εἶναι εὐρύτατα γνωσταί. Καυχώμεθα διά τό γεγονός ὅτι ἡ 
Μεγάλη Ἐκκλησία πρώτη ἀνέδειξε τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς καί παραδόσεις τοῦ 
Χριστιανισμοῦ καί τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν ὡς «ἐφηρμοσμένην οἰκολογίαν». 
Σημαντικόν θεωροῦμεν ἐπίσης τό γεγονός ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἡ περιβαλλοντική κρί-
σις προσηγγίζετο παρ᾿ ἡμῖν ὡς κοινωνικόν πρόβλημα, μέ ἀμετακίνητον τήν 
πεποίθησιν ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος θίγει πρωτίστως καί ἐντο-
νώτερον τούς πτωχούς τῆς γῆς καί τούς ἐμπεριστάτους πληθυσμούς. Ἡ κλι-
ματική ἀλλαγή καί αἱ κοινωνικαί ἐπιπτώσεις της, μέ πρώτην τήν ἔκρηξιν τῶν 
μεταναστευτικῶν ροῶν διά κλιματικούς λόγους, ἀποδεικνύουν σήμερον τοῦ 
λόγου τό ἀληθές.
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 Ὑπεγραμμίσαμεν μετ᾿ ἐμφάσεως τήν κοινήν πνευματικήν ρίζαν τῶν οἰκο-
λογικῶν καί τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς μίαν κρισιν 
τῆς ἐλευθερίας μας, τοῦ περιεχομένου καί τοῦ προσανατολισμοῦ της. Δέν σιω-
πῶμεν ἐνώπιον τῆς βίας κατά τῆς φύσεως, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, τῆς μισαλ-
λοδοξίας καί τοῦ ρατσισμοῦ, τῶν ἀντιπερσοναλιστικῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι 
ὑποσκάπτουν τήν κοινωνικήν συνοχήν. Τελικός στόχος εἶναι ὁ ἐξανθρωπισμός 
τῆς πολιτικῆς, ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, ἡ προστασία τῶν δι-
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ «πελωρίου θησαυροφυλακίου» τῆς φύσε-
ως. Θεωροῦμεν ἀδιανόητον νά καταστρέφωμεν τόν οἶκον τοῦ ἀνθρώπου καί 
ταυτοχρόνως νά ἰσχυριζώμεθα ὅτι ἐνδιαφερόμεθα διά τόν ἄνθρωπον. Εἴμεθα 
πεπεισμένοι ὅτι ἡ πορεία πρός τό μέλλον δύναται νά εἶναι μόνον κοινωνι-
κή καί οἰκολογική ἐν τῆ ἀδιασπάστῳ συναφείᾳ των. Δέν ὑπάρχει μέλλον, ἐάν 
αὐτό δέν περιλαμβάνῃ ἕνα κόσμον μέ ἀκέραιον φυσικόν περιβάλλον καί μέ 
κοινωνικήν δικαιοσύνην. Ἀπαιτεῖται μία «κοπερνίκειος στροφή» εἰς τήν ἀξιο-
λογίαν μας, μία ριζική ἀλλαγή νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς εἰς ὅλους τούς 
τομεῖς τῆς ζωῆς. Εἰς αὐτό συνεισφέρει ἡ Παράδοσίς μας, ἡ ὁποία ἀνθίσταται 
εἰς τόν προμηθεϊσμόν καί τόν τιτανισμόν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τόν σύγχρονον 
«ἀνθρωποθεόν», ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ ἤ καταργεῖ μέτρα καί ὅρια καί ἀντικειμενο-
ποιεῖ τόν ἄνθρωπον καί τήν κτίσιν.

 Ἐκλεκτοί παρόντες,

 Ἔχει λεχθῆ, ὅτι «ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τόν κάνει ἡ ἀγωγή καί ἡ παιδεία». 
Ἡ μετάδοσις ἀξιῶν καί στάσεων ζωῆς εἶναι βασική διάστασις τοῦ παιδευτικοῦ 
ἔργου, ἀφοῦ αὐτό δέν ἀναφέρεται ἁπλῶς εἰς ὅ,τι εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά εἰς 
αὐτό τό ὁποῖον ὀφείλει νά εἶναι, εἰς τό δέον. Τό δέον, βεβαίως, δέν συμπί-
πτει κατ᾿ ἀνάγκην μέ τήν κυρίαρχον εἰς κάθε ἐποχήν ἀνθρωποεικόνα. Ὀρθῶς 
ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ ἀγωγή, ὡς παιδεία ἀξιῶν, εἶναι ἕν ἐκ τῶν δυσκολωτέρων 
προβλημάτων, πού καλεῖται νά λύσῃ ὁ ἄνθρωπος.

  Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔσωσε κυριολεκτικῶς τήν πνευματικήν 
καί πολιτισμικήν ταυτότητα τοῦ Γένους καί τήν γλῶσσαν μας, ἐν καιροῖς χα-
λεποῖς καί δυστήνοις, διά τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας Σχολείων καί Ἀκαδη-
μιῶν, διά τῆς ἐπιλογῆς καί προσκλήσεως σοφῶν διδασκάλων, διά τῆς προα-
γωγῆς τῆς θύραθεν καί τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας, ἀλλά καί διά τοῦ παιδευτικοῦ, 
τοῦ μορφωτικοῦ καί μεταμορφωτικοῦ ἔργου, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἡ ζωή τῆς Ἐκ-
κλησίας, ἡ θεία λατρεία, ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἀλληλεγγύη, τό ἐκκλησιαστικόν 
ἦθος καί αἱ πνευματικαί ἀξίαι.
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 Τό ἔργον τοῦτο προσεπαθήσαμεν νά συνεχίσωμεν καί ἡμεῖς, εὐεργετηθέ-
ντες παιδιόθεν ἀπό σοφούς διδασκάλους, οἱ ὁποῖοι ἔδιδαν μεγάλην σημασίαν 
εἰς τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, ὄχι ἁπλῶς ὡς μέσον, ἀλλά ὡς «φορέα ἀξιῶν», 
ὅπως ἔλεγεν ὁ Ἐλύτης, καί μᾶς ἐδίδασκον τήν ἱεράρχησιν τῶν ἐπιθυμιῶν μας, 
μέ κριτήριον τό Ἀγαθόν, τό κοινόν καλόν καί τήν ἐφαρμογήν τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ, πυρήν τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπον. Καί ἡ ἰδική 
μας πατρική παραίνεσις πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας εἶναι ἡ ἔμφα-
σις εἰς τά ἀνθρωπιστικά μαθήματα, τά ὁποῖα ἀνθίστανται εἰς τήν κυριαρχίαν 
τῆς χρησιμοθηρίας καί τῶν μηχανῶν εἰς τήν ἐκπαίδευσιν. Εἰς τό κέντρον τῶν 
μαθημάτων αὐτῶν εὑρίσκεται ἡ γλῶσσα μας καί ἡ ἀποκάλυψις τῆς ζωῆς ὡς 
διακονίας καί προσφορᾶς.

  Ἀποτελεῖ βαθεῖαν ἐμπειρίαν καί ἀκλόνητον πεποίθησιν τῆς Μετριότη-
τός μας ὅτι τά πολυτιμότερα στοιχεῖα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐνε-
σωματώθησαν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, ἐνεπλουτίσθησαν καί ἀπέκτησαν 
πνοήν αἰωνιότητος. Ἐδῶ ἐκαλλιεργήθη ἡ ἑλληνική γλῶσσα ὡς γλῶσσα τῆς 
Καινῆς Διαθήκης καί τῶν Πατέρων, τῆς λατρείας καί τῆς ὑμνογραφίας. Χά-
ρις εἰς τήν συμβολήν τῆς Ἐκκλησίας μας διεσώθη ἡ ἑνότης τῆς γλώσσης μας, 
ὥστε ὁ Σεφέρης νά ἀναφωνῇ: «Γιά κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πρᾶγμα εἶναι νά 
λογαριάζει κανείς πώς, ἀπό τήν ἐποχή πού μίλησε ὁ Ὅμηρος ὥς τά σήμερα, 
μιλοῦμε, ἀνασαίνουμε καί τραγουδοῦμε μέ τήν ἴδια γλῶσσα». Χαιρόμεθα ὅλοι 
διά τό θαῦμα τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσης ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σή-
μερον καί διά τό γεγονός ὅτι αὐτή, καί εἰς τήν ἐποχήν μας, ἀποτελεῖ πηγήν 
ἐμπνεύσεως καί πνευματικοῦ ἐμπλουτισμοῦ, ὄχι μόνον δι᾿ ἡμᾶς, ἀλλά καί δι᾿ 
ἀναριθμήτους συνανθρώπους μας ἀνά τήν οἰκουμένην. Καί σήμερον αἱ ἐπι-
στῆμαι χρησιμοποιοῦν λέξεις ἀπό τήν Ἑλληνικήν, διά νά διαμορφώσουν τήν 
κεντρικήν ὁρολογίαν εἰς τά διάφορα γνωστικά πεδία, ἐνῶ χιλιάδες ἑλληνικῶν 
ἤ ἑλληνογενῶν λέξεων συναντῶνται εἰς πολλάς γλώσσας τοῦ κόσμου. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι καί εἰς τήν ἐποχήν μας δυνάμεθα νά ὁμιλῶμεν περί τῆς οἰκουμε-
νικότητος τῆς Ἑλληνικῆς, τῆς «μητρικῆς γλώσσης τοῦ πνεύματος».

 Ἀποτελεῖ ὕψιστον καθῆκον νά μή σπάσῃ ὁ κρῖκος τῆς ἁλύσεως τῆς ἑλ-
ληνικῆς γλώσσης, ἡ ὁποία ἔχει νά ἐπιδείξῃ τρεῖς χιλιετίας συνοχῆς. Εἰς τό μά-
θημα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί τῆς λογοτεχνίας οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι 
δέν διδάσκονται ἁπλῶς τήν χρῆσιν ἑνός μέσου ἐπικοινωνίας, ἀλλά ἕν τιμαλ-
φέστατον πολιτισμικόν ἀγαθόν. Μορφώνονται, μεταμορφώνονται, ἐμπλουτί-
ζονται ὑπαρκτικῶς, ἐξαθρωπίζονται, κτίζουν ἦθος καί χαρακτῆρα. Ἡ μελέτη 
τῆς λογοτεχνίας μεταφέρει τήν νεότητα εἰς ἕνα θαυμαστόν κόσμον, πέραν τῆς 
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λογικῆς τῶν ὑπολογιστῶν, τῆς προτεραιότητος τῶν μέσων καί τῶν ἀναγκῶν, 
πέραν τῆς κυριαρχίας τῶν ἀριθμῶν καί τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν, πέραν τῆς 
πεζότητος πού ἐξουθενώνει τήν ἐλπίδα. Ἐπιτρέψατε καί μίαν τελευταίαν παρα-
τήρησιν: Πιστεύομεν ὅτι τό καλῶς ὠργανωμένον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
βοηθεῖ τά παιδιά εἰς τήν σχέσιν των μέ τήν γλῶσσαν ὡς φορέα πολιτισμοῦ, 
ἐφ᾿ ὅσον διδάσκονται τά ὑπέροχα κείμενα τῆς Βίβλου, τῶν Πατέρων καί τῆς 
λειτουργικῆς ζωῆς, τά ὁποῖα τρέφουν τό αἰσθητήριον διά τό μυστήριον, τήν 
φιλοκαλίαν καί τό βάθος τῶν πραγμάτων. Ἐξ ἄλλου, ἡ σχολική θρησκευτική 
ἀγωγή προάγει τήν πιστότητα εἰς τήν παράδοσίν μας, ὁμοῦ μετά τῆς ἀνοικτο-
σύνης πρός τόν συνάνθρωπον καί τόν κόσμον.

 Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί τά αἰσθήματα, τετιμημένοι ἤδη μέ τόν ὑψηλόν 
ἀκαδημαϊκόν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Κύπρου καί ἐκφράζοντες ἐκ βάθους καρδίας τήν εὐγνω-
μοσύνην μας, σᾶς ἐπιδαψιλεύομεν τήν εὐλογίαν τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος 
Ἐκκλησίας, καί εὐχόμεθα πρός τάς Πρυτανικάς ἀρχάς, τόν Κοσμήτορα τῆς Φι-
λοσοφικῆς Σχολῆς καί τούς Προέδρους τῶν Τμημάτων, τούς Καθηγητάς, τούς 
λοιπούς ἐργαζομένους, τούς φοιτητάς καί τάς φοιτητρίας τοῦ Πανεπιστημίου 
σας, πρός πάντας ὑμᾶς τούς παρισταμένους καί πρός τούς ἠγαπημένους σας, 
ὑγείαν ἀκραιφνῆ, καλήν δύναμιν εἰς τό ἔργον σας καί πᾶν δώρημα τέλειον 
ἄνωθεν καταβαῖνον.

 Εὐχαριστοῦμεν πάλιν καί πολλάκις!

Μετὰ τὴν ἀντιφώνηση τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπιτίμου διδάκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Κύπρου, ὁ Πρύτανης κήρυξε τὴ λήξη τῆς Τελετῆς.

Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς καὶ τῆς δεξιώσεως, ὁ Πρύτανης μετὰ τῶν Καθη-
γητῶν καὶ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ προσωπικοῦ ἐκλήθησαν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν 
τράπεζα καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ Πατριαρχικὸν γραφεῖον μετὰ τῶν ἐνδημού-
ντων ἐπισκόπων καὶ τῶν ἀνωτέρων κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Κατ᾽ ἐντολὴν τῆς Α.Θ.Π. ὁ ἐκπροσωπῶν τὴν ᾽Εκκλησίαν Κύπρου, Ἀρχιγραμ-
ματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος 
Χριστοδούλου ἀνἐγνωσε τὴν ἐκ μέρους τῆς Α.Μ. τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β´, πρὸς τὴν Α.Θ.Π. ἀποσταλεῖσαν συγχαρητήριον ἐπι-
στολὴν ἐπὶ τῇ ἀναγορεύσει αὐτοῦ εἰς Ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου 
Κύπρου.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Παναγιώτατε, εἴμεθα ὑπερήφανοι διὰ τὸ ἐξαιρετικὸν προνόμιον καὶ τὴν 
τιμὴν νὰ εὑρίσκεσθε εἰς τὸ πηδάλιον καὶ τὴν πρωτοπορίαν τῶν ἀγώνων 

τῆς Ἐκκλησίας, ἔχοντες βαθεῖαν τὴν συναίσθησιν τῶν ὑποχρεώσεων Ὑμῶν. 
Ποῖαι εἶναι αἱ τοιαῦται εὐθῦναι, μαρτυρεῖ ἡ δισχιλιετὴς ἱστορία τοῦ σεπτοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ μηκίστου καὶ μεγί-
στου θεσμοῦ τοῦ Γένους, ἐν τῷ σεπτῷ προσώπῳ ῾Υμῶν.

Ἀνυποχώρητος, ἄκαμπτος καὶ οὐδέποτε ἐνδοτικός, ἀνθιστάμενος εἰς τὰς 
πιέσεις καὶ ἐκβιασμούς. Συνάδει τὸ γεγονὸς τοῦτο πρὸς τὴν ὑφὴν καὶ τὸ πε-
ριεχόμενον πολυετοῦς ἀγῶνος πολυμεροῦς προσωπικότητος, περιεχόμενον 
κατ᾽ ἐξοχὴν πνευματικόν, ἐμπνέον αἴσθημα παγκοσμίου εὐθύνης, ἀναλόγου 
πρὸς τοὺς σημερινοὺς παγκοσμίους κινδύνους. Εἰς τὰς συγχρόνους ἡμέρας 
τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου, αἱ ἠθικαὶ ἀρχαὶ παραμένουσιν εἰσέτι στατικαί. 
Ὁ ἄνθρωπος κυβερνᾶται ὑπὸ τῆς πεπαλαιωμένης ἀντιλήψεως βίας, ἀνταγωνι-
σμοῦ βιολογικοῦ καὶ πυρηνικοῦ ὀλέθρου, ἅτινα δύνανται νὰ ἐπιφέρωσιν  τὴν 
ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν εἰς τὰ θεμέλια τῆς κτίσεως.

Ἡ ἐπιβίωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὀφείλεται εἰς τὸν ἀκατά-
λυτον δεσμὸν μετὰ τῆς ἀρχεγόνου παραδόσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, εἰς 
τὴν ἀσάλευτον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ μαρτυρίου πίστιν καὶ εἰς τὴν ἐν τῷ πνεύ-
ματι ἀγάπην τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Οἱ πανάχραντοι δεσμοὶ τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Κύπρου διασταυροῦνται καὶ ταυτίζονται μετὰ τῶν δεσμῶν τῆς 
τιθηνούσης μητρὸς ἐκκλησίας τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Συγχαίροντες τὸν Πρύτανιν καὶ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν προσωπικὸν τοῦ Πανε-
πιστημίου Κύπρου διὰ τὴν ἀπονεμηθεῖσαν τιμήν, ἐν τῷ προσώπῳ Ὑμῶν, ἥτις 
ἀντανακλᾶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἀπευθύνομεν θερμὰς καὶ 
ὁλοθύμους εὐχὰς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ γενναιομάρτυρος Ἀποστόλου 
καὶ Υἱοῦ τῆς Παρακλήσεως.

Ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς Ἀποστολικῷ Πνεύματι,
Διατελοῦμεν,
 
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
ζ´ μηνὸς Σεπτεμβρίου ,βκβ´. 

+ Ὁ Κύπρου Χρυσόστομος
Τῆς ῾Υμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος

ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς
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 Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τὸ Θεατρικὸ Ἐργαστήρι τοῦ Πανεπιστη-
μίου Κύπρου ἀνέβασε πρὸς τιμὴν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, τὴν παράσταση μὲ τίτλο: «Σπουδὴ στὸν θεατρικὸ Καβά-
φη: Νερὰ τῆς Κύπρου, τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου». Ἡ παράσταση ἔγινε στὴν 
αἰθουσα τελετῶν τοῦ ἱστορικοῦ ἐκπαιδευτηρίου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, κα-
τόπιν ἀδείας τὴν ὁποία εὐγενῶς παρεχώρησε ὁ διευθυντὴς τοῦ Λυκείου, προ-
σφάτως τιμηθεὶς μὲ τὴν ἀνώτατη διάκριση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, 
κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου. Ἡ παράσταση ἀποτελεῖ μιὰ σπουδὴ στὴ ποίηση τοῦ 
Ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ, ὅπου ἀξιοποιοῦνται τεχνικὲς καὶ στοιχεῖα τοῦ ἀρχαίου, 
μεσαιωνικοῦ καὶ νεωτέρου δράματος. Ἡ σκηνοθεσία καὶ ἐπιλογὴ τῶν κειμέ-
νων ἀνήκει στὸν ἀείμνηστο Μιχάλη Πιερῆ καὶ ἡ ὑπεύθυνη διδασκαλία στὴν 
καθηγήτρια Σταματία Λαουμτζῆ, ἡ ἐμπνευσμένη μουσικὴ στὸν Εὐαγόρα Κα-
ραγιώργη καὶ ἡ ἐνδυματολογικὴ αἰσθητικὴ ποὺ ἀντιγράφει τὰ πορτρέτα τοῦ 
Φαγιοὺμ στὸν Σταῦρο Ἀντωνόπουλο. Τοὺς ρόλους ἑρμήνευσαν εἴκοσι πέντε 
μέλη τοῦ Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 1η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

a 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ύστερα από πρόσκληση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ-
σοστόμου του Β΄, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-

γάλης  Βρεταννίας κ. Νικήτας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Εκκλησία της 
Κύπρου, από 24ης Σεπτεμβρίου μέχρι 1ης Οκτωβρίου 2022. Ήταν η πρώτη φορά, 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πριν από τρία και πλέον έτη, που ο 
Σεβασμιώτατος, ο οποίος ποιμαίνει πέραν των 300.000 Ελλήνων Κυπρίων στη 
Μεγάλη Βρεταννία, επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που επισκέφθη-
κε την Κύπρο. 

Ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος συνοδευόταν από τον Επίσκοπο Κλαυδιου-
πόλεως κ. Ιάκωβο και τους πρωτοπρεσβυτέρους κ. Θεόδωρο Πολυβίου και 
κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, οι οποίοι είναι και οι τρεις, Κύπριοι στην κα-
ταγωγή, έφθασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση των Βρεταννικών Αερο-
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γραμμών στις 8:30 μ.μ. του Σαββάτου, στις 24 Σεπτεμβρίου. Τον υποδέχτηκαν 
εκ μέρους του Μακαριωτάτου ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος και ο Επί-
σκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, οι οποίοι ήσαν οι συνοδοί του σε όλες τις 
επισκέψεις του στην Κύπρο.

Από τον αερολιμένα Λάρνακας, ο Σεβασμιώτατος με τη συνοδεία του με-
τέβησαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, όπου τους υποδέχθηκε ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο οποίος παρέθεσε σ’ αυτούς δείπνο. Οι υψηλοί προ-
σκεκλημένοι κατέλυσαν στην Αρχιεπισκοπή.

Την Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου έγινε στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου 
Βαρνάβα Λευκωσίας Αρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Αρχιε-
πισκόπου Θυατείρων, με συμμετοχή των Μητροπολιτών Πάφου, κ. Γεωργίου, 
Κυρηνείας, κ. Χρυσοστόμου, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, κ. Βασιλείου, Τα-
μασού και Ορεινής,  κ. Ησαΐα, και των Επισκόπων Μεσαορίας, κ. Γρηγορίου  
και Κλαυδιουπόλεως, κ. Ιακώβου.

Ο Μακαριώτατος, ο οποίος παρακολούθησε τον Όρθρο και τη Θεία Λει-
τουργία από του Ιερού Βήματος, στην κατάλληλη ώρα, προσφώνησε τον Αρ-
χιεπίσκοπο Θυατείρων ως εξής:

Η Αγιωτάτη Εκκλησία της Κύπρου, χαίρει ιδιαιτέρως σήμερα, διότι έχει 
ανάμεσά της, στο λαμπρό αυτό ιερό συλλείτουργο, τον Σεβασμιώτατο Αρχι-
επίσκoπo Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κύριο Νικήτα, ο οποίος πραγ-
ματοποιεί μαζί με την τίμια Συνοδεία του, επίσημη επίσκεψη στην παλαίφατη 
Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα.

Η χαρά μας αυτή, Σεβασμιώτατε Άγιε αδελφέ, εδράζεται στο γεγονός ότι 
προΐστασθε μιας Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, η οποία έχει ως ιδρυτή 
της τον άγιο Αριστόβουλο, Απόστολο εκ των Εβδομήκοντα και κατά σάρκα 
αδελφό του Αποστόλου Βαρνάβα. Τοιουτοτρόπως, οι Εκκλησίες μας συνδέ-
ονται διά των ιδρυτών τους, ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.

Επιπλέον, χαίρομεν διότι η Εκκλησία της Κύπρου συνδέεται στενά και δι-
ατηρεί άριστες σχέσεις αδελφικής αγάπης, αλληλεγγύης και πνευματικής αλ-
ληλοπεριχωρήσεως μετά της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, μέσω του μεγάλου 
αριθμού Κυπρίων Αποδήμων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ήδη από τα 
τέλη του 19ου  αιώνα, και κυρίως από τα μέσα του 20ου αιώνα μετανάστευσαν 
μαζικά χιλιάδες Κύπριοι συμπατριώτες μας, ώστε σήμερα να υπάρχει στη Με-
γάλη Βρεταννία μια ακμάζουσα ελληνοκυπριακή παροικία, η οποία υπερβαί-
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νει σε αριθμό τις τριακόσιες χιλιάδες, εξαιρουμένων των φοιτητών μας, που 
σπουδάζουν στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Παρόλο που με την μετανάστευση των συμπατριωτών μας αποδυναμώθη-
κε το ενεργές δυναμικό της νήσου μας, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και 
την ανάγκη για αναζήτηση εργασίας και μόρφωσης με σκοπό τον βιοπορισμό 
για μια καλύτερη ζωή. Το θετικό και ευτυχές είναι ότι τόσο οι Ελλαδίτες όσο 
και οι Ελληνοκύπριοι ομογενείς μας ευρίσκονται συσπειρωμένοι από τα πρώ-
τα χρόνια μέχρι τις ημέρες μας, γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

 

Παράλληλα, υπήρξε άκρως σημαντική, αμέριστη, πολυεπίπεδη, μαχητική 
και ανιδιοτελής η υποστήριξη των ομογενών μας στο εθνικό θέμα της Κύ-
πρου.  Τα φιλοπάτριδα αισθήματα και ο έντονος σεβασμός προς την Ορθόδο-
ξη πίστη μας συντέλεσαν, ώστε να ιδρύσουν πλήθος ναών, ενοριών, ελληνικών 
σχολείων, πνευματικών, ευαγών και φιλανθρωπικών εκκλησιαστικών ιδρυμά-
των σε όλη τη Μεγάλη Βρεταννία.

Ιστορικά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο Λονδίνο ανηγέρθη ο Ιε-
ρός Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας το 1877, με πρώτο προϊστάμενό 
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του τον εκ Κύπρου λόγιο Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Μυριανθέα (1838-1898). 
Δεν παραλείπουμε να μνημονεύσουμε τον αείμνηστο Κύπριο προκάτοχό σας 
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων κυρό Γρηγόριο, ο οποίος υπηρέτησε θεοφιλώς τους 
ομογενείς μας για εξήντα συναπτά έτη, εκ των οποίων τα τριάντα ένα ως 
Αρχιεπίσκοπος. Ωσαύτως, δεν παραβλέπουμε και την παρουσία των άλλων 
Κυπρίων Αρχιερέων και λοιπών κληρικών που διακόνησαν, ή συνεχίζουν να 
διακονούν στη Μεγάλη Βρεταννία.             

Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ,           

Ο Κύριός μας Σάς ανέδειξε ως Αρχιποιμένα μιας θάλλουσας  Επαρχίας του 
Οικουμενικού Θρόνου, η οποία διακρίνεται δια το πολυσχιδές πνευματικό, 
πολιτιστικό και εθνικό έργο  της, παρόλο που ευρίσκεται και δρα εντός ενός 
ξένου πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος με όλα τα συνεπακόλουθα. Ακρα-
δάντως δε πιστεύουμε ότι κάτω από την σοφή ποιμαντορία σας, ο λαός του 
Θεού, θα παραμείνει σταθερός επί των επάλξεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
και θα διατηρήσει ανόθευτα τα νάματα της πίστεως και της παραδόσεώς μας. 

Σεβασμιώτατε, 

Ενθέρμως Σας παρακαλούμε, όπως, τόσον στις προς τον Θεό ικεσίες σας 
όσον και σ’ όλες τις δραστηριότητες της ζωής σας, να μην ξεχνάτε πως ο τά-
φος του Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτού και Προστάτου της Εκκλησίας της 
Κύπρου και αδελφού του Αγίου Αριστοβούλου, ευρίσκεται υπό την κατοχή 
του παράνομου Τούρκου εισβολέως από το 1974. Μη λησμονείτε ότι εκατό 
ογδόντα και πλέον χιλιάδες Κύπριοι προσφυγοποιήθηκαν, εκατοντάδες δο-
λοφονήθηκαν και κακοποιήθηκαν. Πέραν των χιλίων πεντακοσίων είναι οι 
αγνοούμενοι, και πεντακόσιοι είκοσι ιεροί ναοί, ιερές Μονές, σεβάσματα και 
κοιμητήρια, ευρίσκονται στην κατεχόμενη γη μας, συλημένοι, καταπατημένοι 
και έρημοι, προσμένοντας την ευλογημένη εκείνη ώρα της ελευθερίας και της 
επιστροφής.

Υπό τους θόλους του καθεδρικού ναού του Αποστόλου Βαρνάβα και 
έμπροσθεν της Ευχαριστιακής Τράπεζας, σάς καλούμε φιλαδέλφως, εν πνεύ-
ματι ενότητος, ομοφροσύνης και ομοψυχίας: στηρίξατε τους ομογενείς μας, 
ώστε, αφενός μεν να τροφοδοτούνται συνεχώς από τα ζωηφόρα ιερά Μυστή-
ρια και αφετέρου να συνεχίσουν να αγωνίζονται σθεναρώς για την πολυπόθη-
τη ελευθερία της ημικατεχόμενης Πατρίδας μας.

Σεβασμιώτατε, αγαπητοί  εν Κυρίω Αδελφοί, ως ευ παρέστητε στη νήσο 
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των Αγίων και των Μαρτύρων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων αντιφώνησε ως εξής:  

«… Ἐν  παντὶ θλιβόμενοι  ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ 
ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι 
ἀλλ’ οὐκ  ἀπολλύμενοι…» (Β’ Κορ. 4, 8).

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Πανιερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί καί λοιποί εὐλαβέστατοι 
ἱερουργοί καί διάκονοι τῶν θείων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων,

Ἐξοχώτατοι, Ἐνδοξότατοι, Ἐντιμότατοι καί ὅλοι οἱ ἀγαπητοί καί ἐκλεκτοί 
συνευχόμενοι κατά τήν τέλεση τῆς ἀναιμάκτου μυσταγωγίας,

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν πρός τήν Ἐκκλησία τῶν Κορινθίων, 
ὅπως καταγράφεται στήν Β´ Ἐπιστολή του, ἀποτελεῖ μία σκιαγράφηση τῶν 
περιστάσεων, τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων ἡμῶν τῶν χριστιανῶν, καθ’ ὅλη 
τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας. Ὁρισμένες μάλιστα περικοπές φαίνεται ὅτι γρά-
φτηκαν προφητικά, ὅπως αὐτή πού ἀκούσαμε σήμερα, καθώς περιγράφει τά 
προβλήματα καί τά παθήματα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, ὁ ὁποῖος μέ τό πέρασμά 
του ἀπό ἐδῶ, κατά τόν Α’ ἤδη χριστιανικόν αἰώνα, φώτισε μέ τό φῶς τοῦ Εὐαγ-
γελίου καί τήν ὄμορφη Μεγαλόνησό μας.

Ἡ ταπεινότης μου καί οἱ συνέκδημοί της, ἀνταποκρινόμενοι εὐχαρίστως 
στήν τιμητική πρόσκληση τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, ἤρθαμε ἀπό μία  ἄλλη μεγάλη νῆσο, αὐτήν τοῦ Ἡνωμένου Βασι-
λείου, ἡ ὁποία εἶδε καί αὐτή τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τόν Α’ αἰῶνα, χάρις στόν 
Ἀπόστολο Ἀριστόβουλο, ἀδελφό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Πρίν ἀπό 100 
ἀκριβῶς χρόνια τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἵδρυσε στό μεσοδυτικό τμῆμα τῆς 
Γηραιᾶς Ἠπείρου μία γεωγραφικῶς μεγάλη ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία, τήν ὁποία 
ὀνόμασε Ἱερά Μητρόπολη Θυατείρων καί Ἐξαρχία Εὐρώπης Δυτικῆς καί Κε-
ντρῴας, μέ ἕδρα τό Λονδῖνο καί ἡ ὁποία ἀργότερα ἀνεδείχθη σέ Ἀρχιεπισκοπή. 

Ἀπό αὐτή λοιπόν τήν αἰωνόβια Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τό 
μέγιστο μέρος τοῦ ποιμνίου τῆς ὁποίας ἀποτελεῖται ἀπό χριστιανούς Κυπρια-
κῆς καταγωγῆς, ἀφιχθήκαμε ὡς εὐλαβεῖς προσκυνητές στήν ἀρχαιοτάτη Τοπι-
κή Ἐκκλησία, μέ τήν μεγάλη καί λαμπρή ἱστορία δύο χιλιάδων ἐτῶν. Ἤρθαμε 
στήν Μεγαλόνησο, τῆς ὁποίας ἡ ἱστορία εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν ἀποστολι-
κότητα καί τήν ἁγιότητα. Ἡ Κύπρος εἶναι ἡ Ἀποστολοβάδιστος νῆσος καί ἡ 
νῆσος τῶν Ἁγίων! Τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεκδήμων 
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του, Βαρνάβα καί Μάρκου, εἶναι μέχρι σήμερα ἐμφανέστατα ὄχι μόνον στήν 
Σαλαμῖνα καί στήν Πάφο, ἀλλά σέ ὁλόκληρο τό νησί. Ὅταν, κατά τό ἔτος 487, 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Ἀνθέμιος, κατόπιν ὁράματος, βρῆκε τόν τάφο καί τό 
ἱερό λείψανο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἡ Τοπική αὐτή Ἐκκλησία τέθηκε ὑπό 
τήν διαρκῆ προστασία τοῦ ἱδρυτοῦ της, στόν Ἱερό Ναό τοῦ ὁποίου κλῆρος καί 
λαός συνεπιτελοῦμε σήμερα τό μέγα τῆς εὐσεβείας Μυστήριον. Ἡ προστασία 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα εἶναι ἀνάγλυφη σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ 
λαοῦ τῆς Κύπρου. Ἑνός λαοῦ εὐσεβοῦς, φιλοτίμου, φιλοπροόδου, φιλειρηνικοῦ, 
γενναίου καί ἡρωϊκοῦ!  Ἑνός λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἄν καί συνεχίζει «νά θλίβεται ἀπό 
παντοῦ, δέν κλονίζεται·  ἄν καί βρίσκεται σέ ἀδιέξοδο, δέν ἀπελπίζεται·  ἄν καί 
διώκεται, δέν ἐγκαταλείπεται· ἄν καί ὑποκύπτει, δέν χάνεται…»  (Β’ Κορ. 4, 8).

Κατά τήν σημερινή μας ἱερουργία, δοξάζουμε καί εὐχαριστοῦμε «σὺν τοῖς 
ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ» ( Β’ Κορ. 1, 1), τῇ Κύπρῳ τόν Θεό καί Πατέρα 
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι μᾶς ἀξίωσε κατά τό μέγα ἔλεός Του, νά 
σταθοῦμε ἐνώπιόν Του. Τόν παρακαλέσαμε νά  «καταπέμψῃ τὸ Πνεῦμά Του 
τὸ  Ἅγιον ἐφ΄ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα».

Μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνακαινίζεται καί ζωογονεῖται ἐν 
Χριστῷ ὁ ἄνθρωπος, συντηρεῖται καί φαιδρύνεται ὁ θεοΐδρυτος ὀργανισμός 
τῆς Ἐκκλησίας καί μεταγγίζεται μυστικά στά μέλη της ἡ Χάρις τῶν θείων ἁγια-
σμάτων. Ἡ κοινωνία τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προϋποθέτει τήν ἑνό-
τητα τῆς πίστεως, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ αὐτό τό ἱερό συλλείτουργο, γιά τήν 
κανονική τέλεση τοῦ ὁποίου εὐχαριστοῦμε εὐγνωμόνως τόν Μακαριώτατο 
καί Θεοπρόβλητο Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κύριο 
κύριο Χρυσόστομο τόν Β’. Αἰσθανόμαστε δέσμιοι τῆς μεγάλης καί ἀληθινῆς 
ἀγάπης Του, καθώς ἀπολαμβάνουμε τῶν πολλῶν φροντίδων καί τῶν ἐγκαρ-
δίων περιποιήσεών Του καί τῆς ἐν γένει ὁλοπροθύμου ἀδελφικῆς φιλοξενί-
ας Του. Φοβοῦμαι ὅτι, ἡ λέξη «εὐχαριστῶ»  εἶναι ἐλαχίστη, γιά νά ἐκφράσει 
τόν πλοῦτο τῶν αἰσθημάτων μας πρός τήν σεβασμία Μακαριότητά Του, πρός 
τήν Ὁποία ἔχουμε τήν ὑψίστη τιμή καί τήν μεγίστη χαρά νά διαβιβάζουμε τόν 
ὁλόθερμο ἀδελφικό ἐν Κυρίῳ ἀσπασμό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κυρίου μας κυρίου Βαρθολομαίου. Ἡ ἐκ παραδόσεως ἐνσυνείδητος 
συμπορεία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Κύπρου εἶναι ἀπόρ-
ροια τῆς ἀποστολικῆς παρακαταθήκης, ἡ ὁποία μᾶς προτρέπει, διά στόματος 
τοῦ θείου Παύλου, νά εἴμαστε «σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, […] τῇ ταπεινο-
φροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν» (Φιλιπ. 2, 2-3).

Μέ τόν τρόπο αὐτό δοξάζεται καί μεγαλύνεται «ἔτι καί ἔτι» τό ὄνομα τοῦ 
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θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος καί ρυθμίζονται ἀριστοτεχνικῶς καί μάλιστα 
κατά τρόπο ἀποστολικό τά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ συμπορεία 
αὐτή εἶναι ἐπίσης ἀποτέλεσμα τῆς ἀδελφικῆς συμπαραστάσεως τῆς μιᾶς Ἐκ-
κλησίας πρός τήν ἄλλη, ἡ ὁποία, εἴτε ἀντιμετωπίζει «περιστάσεις καὶ θλίψεις 
καὶ ἀνάγκας» εἴτε εὐθυδρομεῖ καί εὐημερεῖ ἐν Κυρίῳ,  οὐδόλως ἀφίσταται τοῦ 
Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ δόξα καί τό καύχημά της!  Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι, τό 
πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποῖο ἐμπνέει τόν Ἀπόστολο Παῦλο, 
καί τόν ὠθεῖ   νά διδάξει,   ὅπως ἀκούσαμε σήμερα, τούς Κορινθίους καί δι’ 
αὐτῶν ὅλους μας, γιά τό πῶς πρέπει νά ζοῦμε· «πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν 
τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ» ( Β’ Κορ. 4, 10).

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Μέ αὐτά τά ἱερά αἰσθήματα τοῦ πολιτεύματος τοῦ Σταυροῦ Χριστοῦ καί 
τῆς ἀδελφικῆς συμπορείας μας, ὅπως φάνηκε στό πέρασμα τῆς Ἱστορίας, ἤρ-
θαμε ἀπό τήν Γηραιά Ἀλβιῶνα ὡς ταπεινοί συγκυρηναῖοι τοῦ σταυροῦ τοῦ 
λαοῦ τῆς Κύπρου, τό ἄχθος τοῦ ὁποίου αἴρει ὑπομονετικά ὁλόκληρος ὁ ὅπου 
γῆς Ἑλληνισμός. Αὐτή ἡ ἀντιπελάργησή μας ἀποτελεῖ μία ἐλαχίστη ἀνταπό-
δοση τῆς διαρκοῦς ἀδελφικῆς συμπαραστάσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννί-
ας· συμπαραστάσεως μεμαρτυρημένης διά πολλῶν καί ἀξιοπίστων μαρτύρων, 
διά λόγων καί πράξεων. Ὅλοι οἱ ἀοίδιμοι προκάτοχοί Σας Ἀρχιεπίσκοποι στή-
ριξαν ἠθικῶς καί ὑλικῶς τό ἔργο τῆς Βιβλικῆς Ἐπαρχίας μας, ὁ καθένας μέ τόν 
δικό του τρόπο. Πολλοί νέοι τοῦ ποιμνίου μας, οἱ ὁποῖοι ἐπεθύμησαν νά «ἐν-
δυθοῦν τὴν τῆς ἱερατείας χάριν», ἀξιοποίησαν τήν δυνατότητα ἐκπαιδεύσεώς 
τους στήν Ἱερατική Σχολή τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἀρκετοί κληρικοί, προ-
ερχόμενοι ἀπό τήν Μεγαλόνησο, διηκόνησαν τίς ἀνάγκες τοῦ ποίμνιου μας 
καί τό ἀντίστροφο· σέ σημεῖο ὥστε νά χαρακτηριζόμαστε ὡς συγκοινωνοῦ-
ντα δοχεῖα! Οἱ χιλιάδες τῶν Ἑλληνοκυπρίων τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τυγ-
χάνουν  εὐσεβῆ, πιστά καί ἀφοσιωμένα τέκνα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, 
παραλλήλως ὅμως εἶναι πολύ στενά συνδεδεμένοι μέ αὐτή τήν «γῆ τῆς λεμο-
νιᾶς, τῆς ἐλιᾶς, τῆς ἀγκαλιᾶς, τῆς χαρᾶς, τοῦ πεύκου, τοῦ κυπαρισσιοῦ».  Εἶναι 
τά τέκνα καί τά ἔκγονα «τῶν παλληκαριῶν τῆς ἀγάπης», τά ὁποῖα ἕλκουν τήν 
καταγωγή τους ἀπό αὐτό τό «χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στό πέλαγο»!

Γιά ὅλα αὐτά καί γιά πολλά ἄλλα, περί τῶν ὁποίων  «ἐπιλείψει με διηγού-
μενον ὁ χρόνος» ( Ἑβρ. 11, 32), ὑποβάλλουμε στήν σεβασμία Μακαριότητά 
Σας τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα τῆς βαθυτάτης μας εὐγνωμοσύνης. Καί συμπο-
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ρευόμενοι ἐνσυνειδήτως τόν ἀνάντη δρόμο τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας, εὐχό-
μαστε ὑπέρ μιᾶς δικαίας καί βιωσίμου ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος. 
Προσευχόμαστε ὑπέρ τῆς ταχείας ἐπανενώσεως τῆς Μεγαλονήσου. Καί κά-
νουμε θερμή ἔκκληση πρός ὅλη τήν πολιτισμένη ἀνθρωπότητα, νά ἀρθεῖ στό 
ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μήν ἐπιτρέψει τήν συνέχιση αὐτῆς τῆς ἀδικίας. 
Ἔχουμε ἱερό χρέος ἔναντι τῆς Ἱστορίας, ἔναντι τοῦ αἵματος τῶν ἀθώων, ἔναντι 
τῶν ἀγνοουμένων, ἔναντι τῶν προσφύγων, ἔναντι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Μεγά-
λου Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τῶν οἰκτιρμῶν καί τῆς παρακλήσεως νά κάνουμε ὅ,τι 
μποροῦμε, ὥστε νά σταματήσει ἡ θλίψη· νά τερματισθεῖ ὁ κλονισμός·  νά ἐξέλ-
θουμε ἀπό τό ἀδιέξοδο καί τήν ἀπελπισία. Ζοῦμε μέ τήν προσδοκία ὅτι, θά 
μπορέσουν νά ξαναζήσουν οἱ δύο Κοινότητες, ὅπως καί πρίν·  μέ ἀγάπη, μέ 
ὁμόνοια, μέ εἰρήνη, μέ ἀδελφοσύνη, μέ ἐμπιστοσύνη, μέ ἀλληλοκατανόηση, 
μέ συνεργασία, γιά τό καλό καί τό μέλλον τοῦ νησιοῦ…, «ἵνα ἡ Χάρις πλεο-
νάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ» 
(Β’ Κορ. 4, 15).

Πολλά καί εὐλογημένα τά ἔτη Σας, Μακαριώτατε Δέσποτα!
Καλῶς Σᾶς ηὕραμεν!
Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!
«Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν» (Α’ Κορ. 16, 24).

Μετά το πρόγευμα στην Αρχιεπισκοπή ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τη 
Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους 
και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της από τον Διευθυντή της, πρωτοπρε-
σβύτερο  πατέρα Κυπριανό Κουντούρη.

Ακολούθησε επίσημο γεύμα στην Αρχιεπισκοπή, στο οποίο παρέστησαν 
ο πρέσβυς της Ελλάδος κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, οι υπουργοί Παιδείας και 
Υγείας κ.κ. Πρόδρομος Προδρόμου και Μιχάλης Χατζηπαντέλα, μέλη της 
Ιεράς Συνόδου και άλλοι επίσημοι. Ο Μακαριώτατος καλωσόρισε και πάλιν 
θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και του ζήτησε, όπως στις συναντήσεις 
του, που θα έχει με Βρεταννούς επισήμους, θέτει και το δίκαιο αίτημα του κυ-
πριακού λαού για απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων απαντώντας υποσχέθηκε να κάμει το παν για προώθηση δίκαιης 
λύσης του Κυπριακού, ζήτησε δε από τον Υπουργό Παιδείας, όπως μεριμνήσει 
για τη δημιουργία έδρας κυπριακών σπουδών σ’ ένα Αγγλικό Πανεπιστήμιο. 
Ο Υπουργός Παιδείας δεν αρνήθηκε, τόνισε όμως την ανάγκη για σωστή προ-
ετοιμασία για πραγματοποίηση της πρότασης.
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Το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος με τη συνοδεία του επεσκέφθησαν τα Φυ-
λακισμένα Μνήματα, όπου τέλεσαν τρισάγιο, κατέθεσαν δάφνινο στεφάνι και 
ξεναγήθηκαν λεπτομερώς σ’ όλους τους χώρους των φυλακών, όπου κρατή-
θηκαν οι αγωνιστές και οι μελλοθάνατοι, καθώς και στην αίθουσα της αγχό-
νης, από τον υπεύθυνο προς τούτο κ. Στέλιο Παπαστυλιανού.

Ακολούθησε επίσκεψη στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, όπου έγινε τρισάγιο 
και κατάθεση στεφάνου  προς τιμή των υπέρ πίστεως και πατρίδος  πεσόντων, 
κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974.

Επόμενος σταθμός ήταν το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου 
στη Μητρόπολη Ταμασού. Μετά την υποδοχή και το ψάλσιμο των απολυτικί-
ων του αγίου Ηρακλειδίου, του Αγ. Νικήτα και του αγίου Ιωάννου του Θεολό-
γου (που μόλις είχε τελειώσει ο εσπερινός) καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο η 
ηγουμένη Προδρόμη και αντιφώνησε καταλλήλως ο Σεβασμιώτατος.  

 Το απόγευμα της Κυριακής, 25 Σεπτεμβρίου 2022, κλήρος και λαός της 
Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής με επικεφαλή τον Πανιερώτατο Μητρο-
πολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα υποδέχθηκαν τον Σεβασμιώτατο Αρχι-
επίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα.  

Παρόντες στην υποδοχή ήταν, επίσης, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Πάφου κ. Γεώργιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος (έξαρ-
χος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κύπρο), ο Αρχιγραμματέας της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Χρι-
στοδούλου, οι Δήμαρχοι Ακανθούς, κ. Ελένη Χατζημιχαήλ, και Λευκονοίκου, 
κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, θρονικοί Επίτροποι, Κοινοτάρχες, οι στρατιω-
τικές αρχές της περιοχής, ομάδα παιδιών από το Περιφερειακό Δημοτικό Τα-
μασού και πλήθος κόσμου.

Πολύ συγκινητική ήταν και η παρουσία του λαού στο Ναό του Αποστόλου 
Ανδρέα, που βρίσκεται στον περίβολο της Μητροπόλεως, στον οποίο εψάλη 
Δοξολογία, μετά το πέρας της οποίας, ο Μητροπολίτης Ταμασού προσφώνησε 
τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων, ως ακολούθως. 

Με το ηδύμολπο ψαλμικό λόγιο του Προφητάνακτα Δαυίδ, «εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Ψαλμ. 117, 27), Σας υποδεχόμαστε, «ἐν 
ἀγαλλιάσει ψυχῆς» (Ψαλμ. 34,9), στη γη των Ταμασέων,

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριε 
Νικήτα,
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Πανιερώτατε Μητροπολίτα Πάφου κ. Γεώργιε,
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Νιτρίας κ. Νικόδημε, Έξαρχε του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας στην Κύπρο,
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβε,
Εκλεκτή του Ιερατείου Ομήγυρη,
και Συνεκλεκτή του Λαού του Θεού Σύναξη.

Η ειρηνική αυτή επίσκεψή Σας αποτελεί για μας πλήρωμα χαράς, διότι   
πραγματοποιείται εν αγάπη και, όπου αγάπη, εκεί και ο Θεός αυλίζεται, κατά 
τον Άγιο Ευσέβιο Αλεξανδρείας.

Και συμπίπτει, προσφιλέστατε Αδελφέ, η εύσημη αυτή παρουσία Σας με 
τις εν Κυρίω εκδηλώσεις της ημετέρας Μητροπόλεως επί τη συμπληρώσει 
15ετίας από της ανασυστάσεως (2007-2022) της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
Επισκοπής Ταμασού, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Ιεράς ημών Συνόδου.

Η φυτεία αυτή του Θεού ανεβλάστησε και ανέθαλε και έδωσε καρπούς, 
κατά Χριστόν, επί 1200 σχεδόν χρόνια. Το κήρυγμα των Αποστόλων Βαρνάβα, 
Παύλου και Μάρκου, κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο το 45 μ.Χ., ήχησε 
και στον κατείδωλο τότε τόπο τούτο της Ταμασού. Και άξιος διάδοχος και συ-
νεχιστής των Αποστόλων και της παρακαταθήκης της Εκκλησίας απέβη ο θε-
οκόσμητος Πολιούχος και Ιερομάρτυρας της Εκκλησίας μας Άγιος Ηρακλείδι-
ος. Και αναδείχθηκε ως ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της εν Κύπρω παροικούσης 
Εκκλησίας του Θεού.

Και ήταν κλεινή και ξακουστή η χώρα των Ταμασέων, Σεβασμιώτατε, και 
κατά την αρχαιότητα, αφού μνημονεύεται στα Ομηρικά Έπη ως «χαλκοφόρα 
γη», την οποία πρόκειται να επισκεφθεί η θεά Αθηνά, κατά την αναφορά της 
συνάντησης και της συζήτησής της με το γιο του Οδυσσέα Τηλέμαχο, μετα-
μορφωμένη, φυσικά, κατά τη διήγηση, ως ο βασιλιάς των Ταφιωτών Μέντης.

Δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος» και «ἐκ τῆς 
ἐπισπορᾶς τοῦ πονηροῦ», οι κατακτητές Φράγκοι (1193 μ.Χ.), στη δόλια πο-
λιτική τους να καθυποτάξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου υπό τον 
ρωμαιοκαθολικισμό, κατήργησαν τις πλείστες Επισκοπές της Εκκλησίας μας, 
αφήνοντας από τις 14 Επισκοπές μόνο τις 4, εκβιάζοντας τους εναπομείναντας 
Επισκόπους να ενταχθούν και να υπαχθούν στη ρωμαιοκαθολική Σύνοδο.

Ωστόσο, οι τότε Ορθόδοξοι Επίσκοποι, όντες «ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελι-
ωμένοι» (Ἐφεσ. γ΄17) «ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων» (Ἐφεσ. β΄20), υπήρξαν 
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άξια αναβλαστήματα των Αγίων Προκατόχων τους και φύλαξαν ανόθευτη και 
απαραχάρακτη την «παρακαταθήκην» (Α΄ Τιμ. στ΄20) της εκκλησιαστικής πί-
στης και περιτείχισαν, ακόμη και θυσιαστικά, τον λαό του Θεού στην επώδυνη 
ιστορική οδοιπορία του.

Και εμείς σήμερα, προς αυτό το ιερό χρέος αφορώντας, χρεωστικά, αγω-
νιζόμαστε «ἵνα κρατῶμεν αὐτὴν τὴν ὁμολογίαν» (Εβρ. δ´14), μαρτυρικά, των 
προκατόχων μας, ώστε να μην αποστούμε της ιερής αποστολής μας.

Και τούτο, γιατί και στην εποχή μας, ως στελέχη και μέλη της Εκκλησίας, 
κλήρος και λαός, διερχόμαστε πειρασμούς ποικίλους.

Και, προπάντων, Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ, συνθρύπτεται η καρδία μας, 
βλέποντας την πατρίδα μας σχεδόν κατά τη ήμισυ σκλαβωμένη και το 40% 
του λαού μας ξεριζωμένο και πρόσφυγα στη δική του πατρίδα και το πλήθος 
των ιερών ναών και προσκυνημάτων μας συλημένο και βεβηλωμένο από τους 
αλλόθρησκους εισβολείς. Και οι Τούρκοι αρκυωρείς είναι, δυστυχώς, εντός 
των τειχών. Και στην περίπτωσή μας λειτουργεί ο ψαλμικός λόγος: «Ἐν τῷ 
ὑπερηφανεύεσθαι τόν ἀσεβῆ ἐμπειρίζεται ὁ πτωχός» (Ψαλμ. 9,23).

Ναι, ο λαός μας ζει εδώ και 48 χρόνια κάτω από το κράτος των συνεπειών 
της εισβολής και κατοχής, αλλά και των διαρκών απειλών ενός αδίστακτου 
κατακτητή.

Ωστόσο, και παρόλα αυτά, κρατούμε Θερμοπύλες. Και «ἐλπίζομεν ἐπί 
Θεῷ ζῶντι» (Α΄ Τιμ. δ΄10). Και μπορεί οι εχθροί μας να παρουσιάζονται και 
να καυχώνται «ἐν ἅρμασι καί ἐν ἵπποις», όμως εμείς έχουμε ακραία και βεβαία 
την πίστη, ότι αργά ή γρήγορα θα υπερισχύσει το δίκαιο, θα ανατείλει ο ήλιος 
της δικαιοσύνης και «ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» 
(Ψαλμ. 19,7).

Και προς τούτο επενδύουμε και στις δικές σας θεοπειθείς προσευχές σας, 
Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ.

Ως ευ παρέστητε!

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας απάντησε συγκι-
νημένος στο αυτό πνεύμα επαινώντας την Εκκλησία και τον λαό της Κύπρου 
δια την προσήλωσή τους στην αγλαόκαρπη Ορθοδοξία και στους αγώνες τους 
για την ερατεινή Ελευθερία. Οι αγώνες αυτοί – κατέληξε – είμαστε βέβαιοι 
ότι είναι ιεροί και ευλογημένοι από τον Θεό και μια μέρα θα αποδώσουν τους 
προσδοκώμενους καρπούς και θα βασιλεύσει στο πονεμένο τούτο νησί των 
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Αγίων και των Μαρτύρων, η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη και τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα. 

Στο τέλος οι δύο Αρχιερείς αντήλλαξαν αναμνηστικά δώρα. Ο μεν Μη-
τροπολίτης Ησαΐας δώρισε στον υψηλό του ξένο  ένα σετ εγκόλπια και ο Σε-
βασμιώτατος δώρισε στον Πανιερώτατο επιγονάτιο, που απεικονίζει τον Όσιο 
Σωφρόνιο του Έσσεξ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΚΚΟΥ

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ο Σεβασμιώτατος και η Συνο-
δεία του  κατέφθασαν λίγο πριν το μεσημέρι  στην ιερά  Μονή της Παναγίας 
του Κύκκου, όπου τους επιφυλάχθηκε λαμπρή υποδοχή από τον Πανιερώτα-
το  Μητροπολίτη Κύκκου  και Τηλλυρίας, τον και Καθηγούμενο της Μονής, 
κ. Νικηφόρο και την περί αυτόν Αδελφότητα.

Αμέσως, μετά την υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, την περιένδυ-
σή του με μανδύα και την προσκύνηση του ιερού ευαγγελίου, εν πομπή, κα-
τευθύνθηκαν στο Καθολικό της Μονής, όπου τελέστηκε δέηση και ακολούθη-
σε η Προσφώνηση του Πανιερωτάτου, Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, 
η οποία έχει ως ακολούθως.

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα,

Ἐμεῖς, οἱ ταπεινοί οἰκήτορες τοῦ ἱεροῦ καί περίπυστου αὐτοῦ χώρου, ἡ ὅλη 
σεπτή χορεία τῶν ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτούντων τήν Ἀδελφότητα τῆς 
Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς αὐτῆς Μονῆς, τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεού-
σας τῆς Κυκκώτισσας, τῆς ὁποίας ἡ ἱερή Εἰκόνα, ἀπό τόν ἀπόστολο Λουκᾶ ζω-
γραφισθεῖσα καί ἀπό τήν ἴδια τήν Παναγία εὐλογηθεῖσα, καθαγιάζει ὄχι μόνο 
τή θεοφρούρητη αὐτή Μονή, ἀλλά καί τήν αἱματοβαμμένη αὐτή Νῆσο τῶν 
Ἀχαιῶν, τή Νῆσο αὐτή τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Κύπρο τῶν δακρύων 
μας, τήν Κύπρο, τήν ἀνοικτή πληγή τῆς καρδιᾶς μας, μέ τό 40 σχεδόν τοῖς ἑκα-
τόν τῶν ἐδαφῶν της νά εἶναι ἀκόμη, 48 χρόνια, μετά τό τουρκικό κακούργημα 
τοῦ 1974, κατεχόμενα καί τουρκοπατημένα, σας προσφωνούμε με το:

«Ὡς εὖ παρέστητε», Σεβασμιώτατε, στό ὄρος αὐτό τό ἅγιο τῆς Παναγίας 
τῆς Κυκκώτισσας, στό ὄρος αὐτό, πού σάν ἱερά κιβωτός διαφυλάττει μέσα του 
τό μαρτυρικό σκήνωμα τοῦ μεγάλου τῆς Κύπρου ἡγέτη, τοῦ Ποιμενάρχη καί 
Ἐθνάρχη Ἀρχιεπισκόπου καί πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
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Μακαρίου Γ’, τοῦ πύρινου αὐτοῦ ἀγωνιστῆ τῆς ἐλευθερίας, πού σφράγισε μέ 
τή φωτεινή προσωπικότητά του τήν ἱστορία τῆς Κύπρου, καί ὁ ὁποῖος ἐξακο-
λουθεῖ καί σήμερα, μέσα ἀπό τόν τάφο του, νά συναρπάζει, νά ἐμπνέει καί νά 
καθοδηγεῖ τόν κυπριακό ἑλληνισμό στόν αἱματηρό ἀγώνα του γιά τή δικαίω-
ση καί τήν ἐλευθερία.

Καλῶς ἤλθατε, Σεβασμιώτατε, στό ὑπέρλαμπρο αὐτό ἀνάκτορο τῆς Μη-
τέρας τοῦ Θεοῦ, στό ἱερό αὐτό Καθίδρυμα τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας, 
πού εἶναι τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας τό σέμνωμα καί τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ τό 
ἀγλάϊσμα, ἀλλά καί τῶν ὀρθοδόξων ἁπάντων καί ὅλων τῶν χριστιανῶν προ-
σκύνημα ἱερώτατο.

Βρίσκεσθε, Σεβασμιώτατε, σήμερα ἐδῶ, στήν πρωτόθρονη τοῦ κυπρια-
κοῦ μοναχισμοῦ Μονή, στήν ἱερή αὐτή τῆς ὀρθοδοξίας ἔπαλξη, πού ἱδρύθηκε, 
κατά τό τέλος τοῦ ἑνδέκατου αἰῶνα, ἀπό τόν Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου 
Ἀλέξιο Κομνηνό, καί, ἔκτοτε, στή διάρκεια τῆς πολυαιώνιας ἱστορίας της, δέν 
ἔπαυσε ποτέ νά εἶναι ὁ φάρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί μαρτυρίας, καί ὁ 
πυρσός τῶν ζηλωτῶν τῆς μοναχικῆς πολιτείας.

Ἀλλά, ἡ μακρά καί πολυσχιδής πορεία τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς ἀπο-
δεικνύει περίτρανα, ὅτι διά μέσου τῶν αἰώνων ὑπῆρξε ὄχι μόνο ἄσβεστη ἑστία 
χριστιανικῆς εὐσέβειας καί ὀρθοδόξου πνευματικότητας, ἀλλά καί κιβωτός 
τῶν ἐθνικῶν προσδοκιῶν τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Σ’ ὅλη τήν ἱστορική της πορεία ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου σφράγισε ἀνεξίτηλα, 
μέ τήν ὑψηλή ἀγωνιστική διάθεση καί πράξη τῶν μοναχῶν της, τήν ἐθνική μας 
ζωή. Ἡ Μονή αὐτή, ὄχι μόνο διαδραμάτισε ρόλο ἀποφασιστικό στή μεγάλη 
ὑπόθεση τῆς ἐθνικῆς ἐπιβίωσης τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά συμμετεῖχε 
ἐνεργά καί σ’ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας γιά ἐλευθερία καί ἐθνική 
ἀποκατάσταση.

Γενικά ὁμιλοῦντες, ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, διά μέσου τῆς ἱστορίας της, 
ὑπῆρξε πάντοτε ἔπαλξη θρησκευτική καί ἐθνικά ἐπίφθονη, μέ ἔργο πολυδιά-
στατο, ἐθνικό, θρησκευτικό, πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί πολι-
τιστικό.

Σήμερα, ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου, ὁ  ἀείφωτος αὐτός πυρσός τῆς εὐσέβειας, 
ἐπιζεῖ, ὄχι σάν ἕνα μεγαλοπρεπές ἀπολίθωμα παρελθούσης δόξης, ἤ σάν ἕνας 
ἄφωνος μάρτυρας μέγιστης προσφορᾶς τοῦ παρελθόντος. Καί σήμερα τό σε-
πτό καί αἰωνόβιο αὐτό σκήνωμα, τό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισ-
σας, λειτουργεῖ σάν ἕνα ἁγιασμένο ἐργαστήρι, πού διαθερμαίνει τίς καρδιές 
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καί σώζει τίς ψυχές, γιά τίς ὁποῖες ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ἀπέθανε. Ἡ Ἱερά 
Μονή Κύκκου παραμένει καί σήμερα, σέ πεῖσμα τῶν καιρικῶν δυσχερειῶν, 
ἱερός καί ἄφθαρτος χῶρος μετάνοιας, ἁγνισμοῦ καί ἀδιαλείπτου ὑμνολογίας 
τοῦ Κυρίου.

Δέν ἀποτελεῖ ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου μόνο ἱστορία τοῦ παρελθόντος. Εἶναι 
καί ἐνεργό παρόν, μετουσιώνοντας σέ πράξη τή θεωρία. Εἶναι ἕνα πνευματικό 
φυτώριο θρησκευτικῆς ζωῆς καί ἀκτινοβολίας, ἀλλά καί κέντρο ἀγάπης καί 
φιλανθρωπίας καί ἐξαιρέτων ἔργων εὐποιίας.

Προσευχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε, στήν Παναγία, τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, νά 
ἀνθοφορεῖ καί νά καρποφορεῖ πάντοτε σ’ αὐτό τό περιβόλι, σ’ αὐτή ἐδῶ τήν 
Ἱερή Λαύρα, ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός. Σᾶς παρακαλοῦμε, ἀκόμη, νά μήν πα-
ραλείπετε, Σεβασμιώτατε, νά ἀναφέρετε πάντοτε στίς πρός τόν Θεό ἐντεύξεις 
σας καί τόν σκληρά δοκιμαζόμενο λαό, καί τῆς ἀνεμοδαρμένης  αὐτῆς Νήσου, 
τοῦ ὁποίου γιά 48 τώρα χρόνια συνεχίζεται τῶν ἐθνικῶν παθῶν ἡ Μεγάλη 
Παρασκευή.

Εἴμαστε βέβαιοι, Σεβασμιώτατε, ὅτι δέν σᾶς διαφεύγει τό γεγονός, πώς 
ἕνα μεγάλο μέρος  τοῦ ποιμνίου σας εἶναι Κύπριοι μετανάστες, πολλοί δέ ἀπό 
αὐτούς εἶναι πρόσφυγες τοῦ 1974, ὅταν, οἰκτρά ναυάγια σκαιᾶς ἐγωιστικῆς 
διπλωματίας καί μαρτυρικά θύματα τουρκικῆς θηριωδίας, προτίμησαν τόν ἐκ-
πατρισμό μᾶλλον ἀντί τῆς στυγερῆς καί ἐπονείδιστης δουλείας καί καταδι-
ωκόμενοι ἔφευγαν, ἐγκαταλείποντες τά πάντα, τά χωριά καί τίς πόλεις τους, 
τούς ναούς καί τούς τάφους τῶν πατέρων τους. Ὅταν, Σεβασμιώτατε, τό 1974 
ἡ Βόρεια Κύπρος ἔπιπτε ἐλεεινό σύντριμμα ὑπό τό πέλμα τοῦ τούρκου κατα-
κτητῆ καί ὁλόκληρος ὁ κυπριακός Ἑλληνισμός, κλυδωνιζόμενος, ἐκινδύνευε 
νά καταπνιγεῖ ἀπό τόν φρικώδη κατακλυσμό τῆς δουλείας, οἱ Κύπριοι πρό-
σφυγες, καί πρός τή Μεγάλη Βρετανία ἐφέροντο ὑπό τῶν ἐξαγριωμένων κυ-
μάτων «ἵνα τῶν πόνων αὐτῶν εὕρωσιν ἀναψυχήν» (πρβλ. Ὠσηέ 12,8), ἔκτοτε 
δέ διαβιοῦν ἐν εἰρήνῃ στή θετή τους αὐτή πατρίδα, νοσταλγοί, ὅμως, πάντοτε 
τοῦ πατρώου ἐδάφους.

Ἐμεῖς ὁλόθερμες δεήσεις καί ἱκεσίες θά προσάγουμε στόν Κύριο ὑπέρ τῆς 
ὑγείας καί μακροζωΐας τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητας.

Εἴθε ἡ Χάρις τῆς Θεομήτορος καί Προστάτιδας τῆς Μονῆς αὐτῆς νά εἶναι 
πάντοτε ἡ σκέπη καί ἡ προστασία σας.

«Εἰς πολλά ἔτη,  Δέσποτα»!

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ
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Αντιφωνώντας, ο Θυατείρων Νικήτας ευχαρίστησε τον άγιο Κύκκου για 
την υποδοχή και την αβραμιαία φιλοξενία, και σημείωσε, «ότι δεν μπορεί να 
έλθει κανείς στην Κύπρο, στο ιερό αυτό νησί, και να μην έλθει ως προσκυνητής 
στην Παναγία την Κυκκώτισσα. Έρχομαι και εγώ με την συνοδεία μου να προ-
σκυνήσουμε και να ζητήσουμε κι εμείς την Χάριν της Παναγίας». Χαρακτήρισε, 
μάλιστα, την Μονή ως «ένα δεύτερο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος στην Ελλά-
δα, εκεί είναι το περιβόλι της Παναγίας και εδώ εις την Κύπρο, εδώ σε αυτά 
τα εδάφη, που είναι εδάφη ευλογημένα από την ίδια την Παναγία».

Στην συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ποίμνιο του, στην Μεγάλη 
Βρετανία, και επεσήμανε, ότι ένα μεγάλο μέρος του αποτελείται από Κυπρί-
ους, πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν εκεί αμέσως μετά την Τουρκική εισβολή 
του 1974.

«Εύχομαι σε σας, Γέροντα, να συνεχίσετε εδώ τον αγώνα σας, τον δύσκολο, 
με τη Χάριν που σας δίδει η Παναγία, και εύχομαι ο Θεός να επιτρέψει να επι-
στρέψω σε μία Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη, ανεξάρτητη και ευλογημένη από τον 
Θεό και την Παναγία μας, με τις δικές σας προσευχές, τις οποίες τις ενώνουμε 
με τις δικές μας», τόνισε, κλείνοντας ο Σεβασμιώτατος.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΕΛΕΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄
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Αμέσως, μετά την αντιφώνηση του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, ο Πανι-
ερώτατος του προσέφερε ως ενθύμιο της επίσκεψής του ξυλόγλυπτο προ-
σκυνητάρι με αντίγραφο της εφέστιας εικόνας της Μονής, ενώ αντίστοιχα 
ο Σεβασμιώτατος  προσέφερε στον Κύκκου Νικηφόρο επιγονάτιο, φέρων 
κεντημένη τη μορφή του συγχρόνου αγίου της Γηραιάς Αλβιώνος, Οσίου 
Σωφρονίου του Έσσεξ.

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας μετά 
της συνοδείας του ανήλθε στο Θρονί, όπου τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του 
Εθνάρχη Μακαρίου του Γ΄ και θαύμασε από κοντά τον νέο ναό, που ανηγέρθη 
στο σημείο του θρόνου της Παναγίας.

Μετά την μοναστηριακή τράπεζα, η οποία παρετέθη προς τιμή του, είχε 
την ευκαιρία να περιηγηθεί το περίφημο Μουσείο της Μονής Κύκκου και να 
εγκύψει με θαυμασμό στα τεθησαυρισμένα εν αυτώ ιστορικά κειμήλια και λα-
τρευτικούς θησαυρούς. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 
κ. ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Μετά από σύντομη ανάπαυση, ο Σεβασμιώτατος με τη Συνοδεία του ανα-
χώρησαν, μέσω της κοιλάδας των Κέδρων, για την Ιερά Μονή Χρυσορρογιά-
τισσας, όπου τους υπεδέχθη ο Ηγούμενος της Μονής Επίσκοπος Αρσινόης κ. 
Παγκράτιος. Προσκύνησαν στο Καθολικό της Μονής και ξεναγήθηκαν στο 
Μουσείο και την πινακοθήκη. Αφού ξεκουράστηκαν για λίγο στο Γραφείο του 
Ηγουμένου, αναχώρησαν για την Πάφο. 

Στο ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος» όπου κατέλυσαν παρακάθισαν σε γεύμα 
που παρέθεσε προς τιμήν τους ο κ. Πανίκος Ηροδότου, Άρχων Ευταξίας του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Σεπτεμβρίου έγινε επίσκεψη στην Ιερά Μη-
τρόπολη Πάφου. Έγινε πρώτα επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό Μουσείο και στον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου και ακολούθως προσκύνημα στον 
Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου. Στο γεύμα που παρετέθη προς τιμή των φι-
λοξενουμένων παρακάθισε και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος επεσκέφθη την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύ-
του όπου τον υπεδέχθη η Αδελφότης της Μονής με επικεφαλής τον Ηγούμενο
της, Επίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο. Ακολούθησε ο πανηγυρικός εσπερινός επί  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ
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τη ανευρέσει και ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεοφύτου, στην οποία 
χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων. Συγχοροστάτησαν ο Μητροπολί-
της Πάφου και οι Επίσκοποι Κλαυδιουπόλεως, Χύτρων και Μεσαορίας.

Στην κατάλληλη στιγμή, ο Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος προσφώνησε 
τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων ως ακολούθως:

Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτα, κα-
λώς ήρθατε στη Μονή της Αγίας Εγκλείστρας μαζί με την τιμία συνοδεία σας.

Τα μέλη της μοναστικής μας αδελφότητος και εγώ προσωπικά σας καλω-
σορίζουμε με αισθήματα χαράς και συγκίνησης και σας ευχαριστούμε   για  την   
τιμή  που προσδίδετε σ’ εμάς και στη Μονή μας με την εδώ παρουσία σας.

Το γεγονός δε ότι η επίσκεψή σας αυτή συμπίπτει με τις πανηγυρικές εκ-
δηλώσεις για την επέτειο της ευρέσεως και ανακομιδής των χαριτόβρυτων 
λειψάνων του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, επαυξάνει τα ως άνω συναι-
σθήματά μας.

Η εσπερινή αυτή χοροστασία της Υμετέρας Σεβασμιότητος και η αυριανή 
πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία της οποίας, παρά την κόπωση των ημερών, 
θα προεξάρχετε, μας τιμούν ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό από τα 
βάθη της ψυχής μας.
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Ευχόμαστε ολοκαρδίως, όπως ο Πανάγαθος Θεός, διά των πρεσβειών του 
Αγίου μας, σας χαρίζει υγεία και μακροημέρευση και σας ενισχύει στο πολυ-
σχεδές ποιμαντικό έργο που επιτελείτε προς δόξα της Αγίας Εκκλησίας μας 
και για το καλό των ορθοδόξων πιστών χριστιανών τους οποίους η Χάρις Του 
σας εμπιστεύθηκε.  

Παρακαλώ δε και εσείς, Σεβασμιότατε, στις καθ’ ημέραν προσευχές σας να 
συμπεριλάβετε και τη μικρή μας Αδελφότητα, ώστε αυτή να επιτύχει στους πνευ-
ματικούς και θεοφιλείς  της στόχους, καθώς και την πολύπαθη πατρίδα μας, της 
οποίας το ένα τρίτο στενάζει για μισό σχεδόν αιώνα κάτω από την στρατιωτική 
μπότα του τουρκικού Αττίλα, ώστε να συντμηθεί ο χρόνος της δοκιμασίας της.

«Ως ευ παρέστητε Σεβασμιότατε».

Ο Θυατείρων απάντησε στο ίδιο κλίμα αδελφικής αγάπης και εξέφρα-
σε  τον βαθύτατό του θαυμασμό του για το μεγάλο συγγραφικό και εμβρι-
θές θεολογικό έργο του αγίου Νεοφύτου, το οποίο αποτελεί ένα κόσμημα για 
την Εκκλησία μας και ένα εντρύφημα της πίστεώς μας. Όσο αφορά το θέμα 
του εθνικού δράματος της Κύπρου είπε ότι συνέχει την ψυχοσύνθεσή του και 
πάντοτε προσεύχεται, όπως η αγάπη του Θεού φανεί ίλεως για τη νήσο των 
Αγίων και των Μαρτύρων και αποδώσει την προσδοκώμενη δικαιοσύνη. Πα-
ράλληλα δεν χάνει ευκαιρία να κρούει τις θύρες των επισήμων της Αγγλίας 
για την απόδοση της Δικαιοσύνης στην πολύπαθη Κύπρο.   

 Μετά το πέρας του εσπερινού παρετέθη δείπνο στη Μονή προς τιμή των 
υψηλών φιλοξενουμένων. 

Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο 
στην Ιερά Μονή Αγ. Νεοφύτου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων και συλλειτουργούντων του Μητροπολίτη Πάφου και των Επισκόπων 
Κλαυδιουπόλεως, Χύτρων και Μεσαορίας. 

  Μετά το αρχιερατικό Συλλείτουργο παρετέθη γεύμα στο οποίο συμμετέ-
σχε και ο Μακαριώτατος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Μέσα Ποταμού. Υποδέχτηκαν τον Σεβασμιώτατο ο Επίσκοπος 
Αμαθούντος Νικόλαος και ο Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Παΐσιος. Μετά τη σύ-
ντομη ακολουθία στο καθολικό της Μονής, την προσφώνηση του Ηγουμένου 
και την αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου, η όλη συνοδεία κατέληξε στο αρχο-
νταρίκι της Μονής, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων απάντησε σε ερωτήσεις 
των μοναχών. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ
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Από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου ο Σεβασμιώτατος με τη συνοδεία του μετέ-
βησαν στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, όπου τους υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης 
Λεμεσού κ. Αθανάσιος επικεφαλής πλήθους ιερέων και λαού. Μετά τη σύντομη 
ακολουθία στον Καθεδρικό Ναό και την ανταλλαγή προσφωνήσεων, παρετέθη 
δείπνο στη Μητρόπολη από τον Μητροπολίτη Λεμεσού, στο οποίο παρακάθισαν 
κι όλοι οι διατελέσαντες αρχιερατικοί επίτροποι Λεμεσού. Από τη Λεμεσό η συ-
νοδεία  μετέβη στο ξενοδοχείο «Hilton» Λευκωσίας, όπου κατέλυσε. 

Το πρωί της Πέμπτης ο Σεβασμιώτατος μετά της συνοδείας του συναντή-
θηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Επίτροπο για ανθρωπιστικά θέματα και 
θέματα Αποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για 
την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των αποδήμων και τη διατή-
ρηση της σχέσης τους με την Κύπρο.

Το μεσημέρι επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο 
στα προσωρινά γραφεία της Μητροπόλεως στην Αγλαντζιά. Σε μιαν εγκάρδια 
υποδοχή ο Μητροπολίτης Κυρηνείας εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο 
του Σεβασμιωτάτου στη Μ. Βρεταννία καθώς και για τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αποστολή της Ορθοδοξίας 
στην ανθρωπότητα. 

Ακολούθως, παρατέθηκε γεύμα προς τιμή των υψηλών φιλοξενουμένων.   

Ο ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Το απόγευμα, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων αναχώρησε για επίσκεψη στη 
Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Επισκέφθηκε αρχικά τη Μεσαιω- 
νική Μονή της Αγίας Νάπας, όπου τον υπεδέχθη ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
Βασίλειος. Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέττου, 
ο οποίος καλωσόρισε τον υψηλό επισκέπτη στην Αγία Νάπα, προσφέροντάς 
του και αναμνηστικό δώρο. 

Μετά την ξενάγηση και το προσκύνημα στη Μονή ο Σεβασμιώτατος με τη 
συνοδεία του επεσκέφθησαν το πολιτιστικό κέντρο Αμμοχώστου στη Δερύνεια, 
όπου ενημερώθηκαν για την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου την οποία και 
είδαν από το παρατηρητήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων εξέφρασε τον 
συγκλονισμό του για την τουρκική αυτή βαρβαρότητα που συμβαίνει στον 21ο 
αιώνα, τον αιώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ευχήθηκε όπως ο Θεός 
βοηθήσει, ώστε σύντομα να ξεπεραστεί το τραγικό αυτό εθνικό και ανθρωπιστικό 
έγκλημα και να επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοί του στις οικίες τους.
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Στη συνέχεια εψάλη δέηση στον ναό του Αγ. Γεωργίου στο Παραλίμνι.    
Καλωσορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων, ο επιχώριος Μητροπολίτης 
κ. Βασίλειος αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει ο κυπριακός λαός προς την 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και τον πνευματικό πατέρα, ενός μεγάλου μέρους 
του Κυπριακού λαού. Ευχήθηκε δε όπως «ο Κύριος να τον ενισχύει στη ζωή 
και στη ποιμαντορία του και οι μνήμες που θα μεταφέρει επιστρέφοντας εις τα 
ίδια, να παραμείνουν ανεξίτηλες».

Στην αντιφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων, εξέφρασε τις θερμές του 
ευχαριστίες για την υποδοχή, τονίζοντας πως   «με τον Μητροπολίτη Βασίλειο 
γνωρίζονται από παλαιά, μοιράζονται το ίδιο όραμα και τις ίδιες ελπίδες. Εν-
θέρμως δε τού ευχήθηκε, όπως σύντομα  μπορέσει να εγκατασταθεί στη φυσική 
έδρα της Μητροπόλεώς του. Δεν είναι η ποσότητα των έργων που μετράει αλλά 
η ποιότητα, τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο πλούσιο φιλανθρωπικό 
και ποιμαντικό του έργο». Κάλεσε δε τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας να τον επι-
σκεφθεί εκ νέου στο Λονδίνο, ώστε να μπορέσει να ανταποδώσει την αβραμιαία 
φιλοξενία. Τέλος ευχήθηκε, όπως την επόμενη φορά που θ’ επισκεφθεί την νήσο 
των Αγίων, να λειτουργήσει σε μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο». 

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλει-
ος παρέθεσε δείπνο στους χώρους της Μητρόπολης προς τιμή των υψηλών 
του φιλοξενουμένων.

Ο ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου έγινε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μαχαι-
ρά. Ο Ηγούμενος της Μονής, Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος, επικεφαλής της 
Αδελφότητος υπεδέχθησαν τον Σεβασμιώτατο και τη συνοδεία του και ψάλ-
λοντας εκκλησιαστικούς ύμνους πήγαν στο Καθολικό της Μονής. Μετά τη 
δέηση, ο Ηγούμενος προσφώνησε τον Σεβασμιώτατο, οποίος απήντησε στο 
ίδιο πνεύμα αγάπης. Ακολούθως, επεσκέφθησαν το Μουσείο και τον ανδριά-
ντα του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, όπου τέλεσαν τρισάγιο. Το μεσημέρι παρα-
κάθισαν σε γεύμα στην ιερά  Μονή. 

Στις 2 μ.μ. ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και η συνοδεία του είχαν συνά-
ντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου. 
Σ’ ένα κλίμα εγκαρδιότητας η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τον Σεβα-
σμιώτατο για την πορεία του εθνικού μας θέματος και το νομοθετικό έργο 
της Βουλής. Ο Σεβασμιώτατος την ενημέρωσε για τη ζωή της Ομογένει-
ας, τα παροικιακά σχολεία και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της παροικίας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ   κ. ΝΙΚΗΤΑ
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Συμφωνήθηκε δε να γίνουν ενέργειες και προσπάθειες περαιτέρω σύσφιγξης των 
δεσμών Κυπριακής Βουλής και Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας. 

Στις 6 μμ. Ο Σεβασμιώτατος με τη συνοδεία του μετέβησαν στη Λάρνακα, 
στον ναό του Αγίου Λαζάρου, όπου τους υπεδέχθη ο Μητροπολίτης Κιτίου 
κ. Νεκτάριος. Ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα του ναού και ανταλλαγή 
απόψεων της εκκλησιαστικής επιτροπής και της φιλοπτώχου αδελφότητος με 
τον Σεβασμιώτατο. 

Ακολούθως ο Μητροπολίτης Κιτίου παρέθεσε δείπνο στο ξενοδοχείο 
«Sun Hall»,  στο οποίο παρακάθισαν ο Δήμαρχος Λάρνακας, οι πολιτικές και 
στρατιωτικές αρχές της πόλης.

Με την επίσκεψη στη Λάρνακα περατώθηκε η επίσκεψη του Αρχιεπισκό-
που Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα στην Κύπρο. Ο Σεβασμιώτατος 
εξέφραζε παντού τη βαθύτατη ικανοποίησή του για τη θερμότητα της υποδοχής 
που του επιφυλασσόταν και τις ένθερμες ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτα-
το Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο που τον προσκάλεσε στην Κύπρο.

Με την πτήση ΒΑ 2673, στις 7:35 π.μ. του Σαββάτου 1ης Οκτωβρίου, 
ο Σεβασμιώτατος αναχώρησε για την έδρα του. Τον αποχαιρέτησαν στο αε-
ροδρόμιο Λάρνακας εκ μέρους του Μακαριωτάτου ο Μητροπολίτης Πάφου 
κ. Γεώργιος  και ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ



ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΝΙΘΙ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

a
ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΕΙ

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε, με τις ευλογίες του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου,  αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος στο Ορνίθι της 
Μεσαορίας μετά από  μισό και πλέον αιώνα.  

Το πρωί του Σαββάτου, 8 Οκτωβρίου 2022, τελέστηκε Αγιασμός, Όρθρος 
και Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, 
τον οποίο πλαισίωσαν οι Πρωτοπρεσβύτεροι π. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, 
π. Θωμάς Κωστή, καθώς και ο Διάκονος π. Ανδρέας Ματέι.

Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος εξέφρασε τη βιωματική του συγκίνηση 
και ανάταση που αισθάνεται διότι η Χάρις του Θεού τον αξιώνει να τελεί τη 
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Θεία Λειτουργία μετά από μισό και πλέον αιώνα στον ιερό τούτο ναό. «…
Ζήσαμε όλοι εμπειρικά τη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Ζήσαμε τη γέφυρα 
του ουρανού και της γης. Ζήσαμε τη χαρά της Αναστάσεως με τη συμμετοχή 
μας στα Άχραντα Μυστήρια… Πολλοί βίωσαν αυτή την εμπειρία μέσα στους 
αιώνες κάτω από τη σκέπη αυτού του Ιερού Ναού και πολλοί άλλοι νοσταλ-
γούσαν αυτή την ιερή στιγμή και δεν την πρόλαβαν. Σήμερα θυμόμαστε και 
μνημονεύουμε όλους τους κληρικούς και λαϊκούς που έζησαν εδώ σε περα-
σμένες  εποχές».

Επίσης, ο Επίσκοπος Μεσαορίας ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβα-
λαν στην αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Αρτέμονος και στην οργάνωση 
της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας και του εκκλησιασμού των πιστών, η οποία 
γίνεται πάντοτε με τις ευλογίες και τις υποδείξεις του Μακαριωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου.

Καταλήγοντας, ο Θεοφιλέστατος ευχήθηκε όπως βιώσουμε το μαρτύριο 
της συνειδήσεως, έτσι όπως το βίωσε ο τιμώμενος Άγιος Αρτέμονας, αλλά και 
ο Άγιος Πολυχρόνιος και οι Όσιοι Ανδρόνικος και Αθανασία, με ταπείνωση 
και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Τέλος, υπενθύμισε στο εκκλησίασμα 
τον παύλειο λόγο  «τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ 
ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν» (Β΄ Τιμ. α΄ 14)

Κατά τη Θεία Λειτουργία, τελέστηκαν Δέηση, Αρτοκλασία και Μνημόσυ-
να. Κατόπιν έγινε σεμνή λιτανεία της εικόνας του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέ-
μονος πέριξ του Ιερού Ναού και όλοι πέρασαν κάτω από αυτή, επικαλούμενοι 
τις πρεσβείες του.

Ακολουθεί η ομιλία του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου

 «Ιερομαρτύρων θείος πυρσός, της Εκκλησίας λαμπρότης, του Ευαγγελί-
ου η εκπλήρωσις· αυτός έργω του Σωτήρος το ποτήριον έπιες, το σώμα σου 
παραδούς τοις βασάνοις ως άμωμος, και τέλειον ιερείον αυτό εσφαγιάσθης· αι 
των αιμάτων σου χύσεις, σε διαδήματι κατεκόσμησαν, τους τε Ασωμάτους εξέ-
πληξαν, του Χριστού Ιερομάρτυς Αρτέμων· ον απαύστως πρέσβευε, υπέρ των 
ψυχών ημών» (Ιδιόμελον Όρθρου. Ήχος πλ. β΄).

Αινούμε και δοξολογούμε τον Κύριο της Δόξης, το Μεγάλο Αρχιερέα Χρι-
στό, τον Υιό και Λόγο του Θεού και Υιό της Υπεραγίας Θεοτόκου, που μάς 
χάρισε απλόχερα τη σημερινή ευλογία της συνάξεως κύκλω του Ιερού Θυσια-
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στηρίου στον κάμπο της Μεσαορίας με τα σπουδαία και μεγάλη μνημεία της 
Πίστεως και της Ιεράς Παρακαταθήκης μας ως πυρσοί οικουμενικής χαράς και 
αγαλλιάσεως που αγκαλιάζει τον κάθε άνθρωπο. 

«…του Χριστού Ιερομάρτυς Αρτέμων· ον απαύστως πρέσβευε, υπέρ των 
ψυχών ημών».

Και ο Απόστολος των Εθνών μάς προέτρεψε στο σημερινό Αποστολικό 
ανάγνωσμα: «την καλήν παραθήκην φύλαξον διά Πνεύματος Αγίου του ενοι-
κούντος εν ημίν» (Β΄ Τιμ. α΄ 14).

Ζήσαμε σήμερα εμπειρικά τη βασιλεία του Θεού επί της γης. Ζήσαμε τη 
γέφυρα ουρανού και γης.

Ζήσαμε σήμερα τη χαρά της Αναστάσεως με τη συμμετοχή μας στα Άχρα-
ντα Μυστήρια.

Ζήσαμε σήμερα τη χαρά του Παραδείσου επί της γης. Πολλοί βίωσαν 
μέσα στους αιώνες κάτω από τη σκέπη αυτού του Ιερού Ναού και πολλοί άλ-
λοι νοσταλγούσαν αυτή την ιερή στιγμή και δεν την πρόλαβαν. 

Σήμερα, θυμόμαστε και μνημονεύουμε όλους εκείνους, κληρικούς και λα-
ϊκούς, που έζησαν εδώ σε άλλες εποχές. Μνημονεύουμε όλους εκείνους όπου 
γης ζούνε τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό.

Ένας Άγιος άνθρωπος που μάς διδάσκει αυτή την σταυραναστάσιμη πο-
ρεία και προοπτική είναι ο σήμερα τιμώμενος Άγιος Ιερομάρτυρας Αρτέμονας, 
ο οποίος με τη ζωή, τους αγώνες και το μαρτύριο του αναδείχθηκε «Ιερομαρ-
τύρων θείος πυρσός, της Εκκλησίας λαμπρότης, του Ευαγγελίου η εκπλήρω-
σις· αυτός έργω του Σωτήρος το ποτήριον έπιε, το σώμα σου παραδούς τοις βα-
σάνοις ως άμωμος, και τέλειον ιερείον αυτό εσφαγιάσθη· …». Ο Ιησούς Χριστός 
στο ιερό Ευαγγέλιο σήμερα μας θυμίζει με ρεαλισμό αυτή την πραγματικότη-
τα «επί τη πωρώσει της καρδίας αυτών» (Μάρκ. γ΄ 5). 

Από της θέσεως αυτής, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην 
αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Αρτέμονα, όπου ευρισκόμαστε εδώ σήμε-
ρα και να πανηγυρίζουμε τη μνήμη του. Πρωτίστως, τα μέλη της Δικοινοτικής 
Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας.

Και για να φθάσουμε σε αυτή την ανεκλάλητη χαρά, να ανοίξει ο Ναός 
και να τελείται Θεία Λειτουργία είναι ένα γεγονός για το οποίο εργάστηκαν 
πολλοί, με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ-
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σοστόμου Β΄ να έχουμε τα απαραίτητα και αναγκαία για την τέλεση της πα-
νηγύρεως. 

Αυτό που ζούμε είναι ένα θαύμα, «της Εκκλησίας λαμπρότης». Ας το φυ-
λάξουμε εντός μας, όπως επιτάσσει ο Απόστολος Παύλος και ο Ιερομάρτυρας 
Αρτέμονας με τήρηση στη ζωή του με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο θέλημα 
του Θεού, «την καλήν παραθήκην φύλαξον διά Πνεύματος Αγίου του ενοικού-
ντος εν ημίν» (Β΄ Τιμ. α΄ 14).



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

a  
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ολόλαμπρη ανέτειλε και πάλι στον χρόνο και ιδιαίτερα στις συνειδήσεις 
μας η ιστορική μέρα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τανύπτερη η μνήμη μας 

αναβαίνει με εσωτερική εγκαύχηση μέχρι τις αετοράχες της Πίνδου και αναβι-
ώνει μέσα της τα μεγαλεία της Φυλής μας και τις πολυαίμακτες θυσίες της για 
την ερατεινή της Ελευθερία. Και γονατίζουμε με θαυμασμό στο πολυαίμακτο 
ύψωμα 731, το οποίο αναδείκτηκε σύμβολο ιστορικού χρέους, μνημείο παναν-
θρώπινου αγωνιστικού σθένους, μαχητικής αντίστασης και  ηρωικών θυσιών 
για την πολυφίλητη Πατρίδα μας. 

Στα θρυλικά εκείνα μέρη η ιστορική μας γνώση συνειδητοποιεί ότι η επο-
ποιία του ΟΧΙ δεν ήταν απλώς μια μεγαλειώδης νίκη του Ελληνισμού. Αλλά 
ήταν η  ιστορική νίκη του  φιλελεύθερου και αγωνιστικού ελληνικού πνεύμα-
τος επί της λυσσαλέας υπεροπτικής δύναμης του φασισμού, του  ενδόμυχου 
βιώματος της ελευθερίας επί της δουλείας, του δικαίου επί της αδικίας, του 
ανθρωπισμού επί του βαρβαρισμού και του σκοταδισμού. 

Και εύλογα η ψυχή μας απαντά στο ανθρώπινο ερώτημα. Από πού άντλη-
σαν αυτές τις δυνάμεις οι Έλληνες στρατιώτες; Μα, από πού αλλού;  Από την 
πίστη τους προς τον Θεό της Δικαιοσύνης και από τις ζωογόνες και χρεωστικές 
μας ιστορικές πηγές. Διότι μια φούχτα Έλληνες, με ελάχιστα πολεμικά εφόδια, 
αλλά με πίστη προς το δίκαιο του Αγώνα μας και με βαθύτατη συνείδηση της 
ιστορικής κληρονομιάς και αποστολής και με απόλυτη εμπιστοσύνη προς την 
Υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους μας, την Παναγία, όχι μόνο αντιμετώπισαν 
τον έχοντα «ἐπηρμένην τὴν ὀφρῦν» εισβολέα, αλλά και έγραψαν θριάμβους 
επικούς, όμοιους των οποίων δεν έχει να επιδείξει η Ευρώπη.  Θριάμβους ελ-
ληνικούς, οι οποίοι αναπτέρωσαν το ηθικό των Συμμαχικών Δυνάμεων και χά-
ρισαν το πρώτο χαμόγελο της ελπίδας για την επικράτηση της Νίκης ενάντια 
στις έως τότε αήττητες Δυνάμεις του Άξονα.

o
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«ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΑΜΥΝΘΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ»,
ήταν η ελληνοπρεπής διαταγή του συνταγματάρχη  Θεμιστοκλή Κετσέα προς 
τον ταγματάρχη  Δημήτριο Κασλά, Διοικητή του 2ου Τάγματος του 52ου Συ-
ντάγματος της 1ης Μεραρχίας που  υπερασπιζόταν το  ΘΡΥΛΙΚΟ ΥΨΩΜΑ 731.

 
Η επίσημη Δοξολογία τελέστηκε με κάθε λαμπρότητα στον καθεδρικό ναό 

του Αποστόλου Βαρνάβα, προϊσταμένου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρ-
πασίας, κ. Χριστοφόρου, λόγω της γνωστής ασθενείας του Μακαριωτάτου. 

Στη Δοξολογία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης, η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, ο Πρέσβυς της Ελλά-
δος κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, Πρόεδροι ή Εκπρόσωποι των κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων, ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ανώτεροι 
αξιωματικοί αυτής, ο Αρχηγός της Αστυνομίας και αξιωματικοί  των Σωμάτων 
Ασφαλείας, Καθηγητές και φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας 
της Κύπρου, Διευθυντές ή Εκπρόσωποι Σχολείων, μαθητικά Συμβούλια με τα 
λάβαρα των σχολείων τους και πλήθος κόσμου. 

Τιμητικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς και η φιλαρμονική της Δύνα-
μης απέδωσαν τις δέουσες τιμές στο χώρο μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό.
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Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκ-
παίδευσης Δρ. Κυπριανός Λούης, ο οποίος έχει ως ακολούθως:  

– Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Θεοφιλέστατε,  
 εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Επίσκοπε 
   Καρπασίας Κύριε Χριστοφόρε,
– Εντιμοτάτη Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
– Εξοχώτατε Κύριε Πρέσβη της Ελλάδος,
– Κυρίες και Κύριοι,

H 28η Οκτωβρίου 1940 ήταν «μία ἡμέρα ποὺ ἄλλαξε τὸν ροῦν τῆς Ἱστορί-
ας». «Πραγματικῶς ἐγεννήθη μία νέα Ἑλλάς, ὅπως τὴν ὠνειρεύθησαν οἱ ποιη-
ταί». Με αυτή τη λακωνική διατύπωση αποτίμησε τη σημασία της αντίστασης 
των Ελλήνων απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα ο στρατάρχης Γιαν Κρίστιαν 
Σματς, πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, κατά την περίοδο 1939-1948.

Αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι άλλες χώρες της Ευρώπης δεν προέβα-
λαν οποιαδήποτε αντίσταση στους επιδρομείς, αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο 
τη συμβολή της Ελλάδας στην εξέλιξη και στην έκβαση του Β΄ Παγκοσμί-
ου πολέμου, αλλά συναισθανόμαστε το ψυχικό σθένος και το ηθικό μεγαλείο 
του ελληνικού λαού, που με αυτοθυσία αντιστάθηκε, πολέμησε και αργότερα 
αντιμετώπισε την πείνα και την εξαθλίωση, χωρίς ωστόσο να παύσει να αντι-
στέκεται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ήδη οι σχέσεις Ελλάδας – Ιταλίας ήταν τεταμένες, μετά από τον τορ-
πιλισμό του ελληνικού καταδρομικού «ΕΛΛΗ» από το ιταλικό υποβρύχιο 
«Ντελφίνο», έξω από το λιμάνι της Τήνου, τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγού-
στου 1940, έναν χρόνο μετά από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Τη 
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940, στη 1.00 µετά τα µεσάνυχτα, το κρατικό ραδιό-
φωνο της Ρώµης αναγγέλλει ότι έληξε η περίοδος ανεκτικότητας της Ιταλίας 
έναντι της Ελλάδας. Στις 2.50 π.µ. ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι επιδίδει στον 
πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά τελεσιγραφική διακοίνωση της 
κυβέρνησής του, στην οποία κατηγορούνταν η Ελλάδα για παραβίαση της 
ουδετερότητας και προβαλλόταν η αξίωση να παρασχεθεί η συναίνεση προ-
κειμένου να καταληφθούν «ειρηνικά» µια σειρά από στρατηγικά σηµεία της 
ελληνικής επικράτειας. Η αρνητική απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, 
δοσμένη στη διπλωματική γλώσσα με τη φράση «Πολύ καλά, λοιπόν. Έχομεν 
πόλεµον» σηματοδότησε την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, που άρχισε στις 5.30 το πρωί, με την εισβολή επτά ιταλικών µεραρχιών 
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από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

 Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες ξύπνησαν με εμβατήρια και 
πατριωτικά τραγούδια στο ραδιόφωνο, το οποίο αναμετάδωσε και το πρώτο 
πολεμικό ανακοινωθέν: 

«Ἐδῶ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς Ἀθηνῶν.  Ἔκτακτον ἀνακοινωθέν:

Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τῆς 5.30 πρωινῆς 
τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθο-
ρίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου Ἐδάφους».

Από το πρωί, λοιπόν, της 28ης Οκτωβρίου 1940 άρχισε ο ελληνοϊταλικός 
πόλεμος στα βουνά της Αλβανίας. Κατά τη «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που 
είχε διάρκεια 216 ημερών, πρυτάνευσε η εθνική ομοψυχία, η αποφασιστικότη-
τα και το αγωνιστικό πνεύμα, που συνέτειναν στην πρώτη νίκη των Συμμάχων 
εναντίον των δυνάμεων του Άξονα. Με σημαντικές επιτυχίες τόσο στην ξηρά 
όσο και στη θάλασσα, «η Ελλάδα πέτυχε να διαλύσει τον μύθο της παντο-
δυναμίας του Άξονα, ενθάρρυνε αποφασισμένους και διστακτικούς λαούς 
προς αντίσταση, κατέστρεψε το γόητρο του Μουσολίνι, ενώ καθυστέρησε 
την προγραμματισμένη επίθεση του Χίτλερ στη Ρωσία».

Δεν είναι λίγα τα ημερολόγια των στρατιωτών που πολέμησαν στα βουνά 
της Αλβανίας, στα οποία αποτυπώνεται το ηρωικό τους φρόνημα αλλά και η 
αγωνία τους απέναντι στις αντιξοότητες, τις στερήσεις, το κρύο και την πείνα. 
Στο ημερολόγιο του Γιώργου Ιωαννίδη, Τ.Τ. 235. Σκηνές και εικόνες απ’ τη ζωή 
του 50 Συντάγματος στην πρώτη γραμμή του Αλβανικού Μετώπου (1950), δια-
βάζουμε: «Γενήκαμε αγνώριστοι. Σαν το συλλογίζομαι η καρδιά μου αίμα στά-
ζει. Απορώ με τον άνθρωπο. Πώς τόσο εύκολα αλλάζει. Τον θυμάμαι πριν από 
τρεις-τέσσερις μήνες. Ίδιος Άρης ο καθένας μας, μ’ όλο το μένος του. Απόφα-
ση, θέληση, ορμή, γιομάτοι. Κι η μόνη μας σκέψη: Πάντα μπρος! Πόσο ζηλεύ-
αμε τα πουλιά, που δεν είχαμε τα φτερά τους; […] Όσο οι μέρες περνούσαν 
η ζωή μας γινότανε πιο έντονη, με πιο πολύ ενδιαφέρον. Πάντα σε μια κατά-
σταση γλυκού μεθυσιού βρισκόμαστε. Ανεπαίσθητα όμως, μας ζύγωναν και οι 
δυστυχίες. Πρώτα ήρταν τα κρυοπαγήματα. Ένα φρούτο άγνωστο. Πριξήματα 
στα πόδια στην αρχή, κι έπειτα πόνοι. Πόνοι δυνατοί. […] Στο εξής όλα μάς 
είναι ενοχλητικά. Ο διπλανός μας είναι η αιτία. Ο διπλανός μάς φταίγει. Κι 
έτσι σιγά σιγά από μέσα μας φεύγει ο άνθρωπος. […] Η πείνα μάς οδηγεί σε 
σκέψεις άλογες. […] Ό,τι η ταλαιπωρία δεν το κατορθώνει, τ’ αποτελειώνει η 
σφαίρα, ο όλμος, το αεροπλάνο. Αλλά ότι θα νικήσουμε κανείς δεν μπορεί να 
μας το βγάλει απ’ το νου».
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 Στο άκουσμα πως η Ελλάδα αρνήθηκε εμφαντικά να παραδώσει γη και 
ύδωρ στη φασιστική Ιταλία, η ανταπόκριση στην Κύπρο υπήρξε συγκινητι-
κή, καθώς οι Έλληνες της Κύπρου ξεχύθηκαν στους δρόμους ψάλλοντας τον 
εθνικό μας ύμνο και κρατώντας τις γαλανόλευκες. Όμως, το νησί μας είχε 
και τη δική του έμπρακτη συμβολή στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, τόσο με την 
εθελοντική κατάταξη Κυπρίων στον Ελληνικό Στρατό όσο και με την έντα-
ξή τους στο Κυπριακό Σύνταγμα και στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη. 
Με βάση τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας, 16624 Κύπριοι στρατιώτες εί-
ναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα των δύο πιο πάνω κυπριακών στρατιωτικών 
σωμάτων. Από αυτούς, πάνω από 600 έπεσαν στα πεδία των μαχών και βρί-
σκονται θαμμένοι σε 56 κοιμητήρια 17 χωρών ανά τον Κόσμο, ενώ χιλιάδες 
αιχμαλωτίστηκαν. Επιπλέον, αμέσως μετά την έναρξη του ελληνοϊταλικού πο-
λέμου, διοργανώθηκαν στην Κύπρο έρανοι για τη συγκέντρωση «χρημάτων 
και κοσμημάτων υπέρ της Ελλάδος». Με εγκύκλιο του τοποτηρητή του αρχι-
επισκοπικού θρόνου Λεόντιου, καλούνταν οι Κύπριοι να προσφέρουν χρυσά 
κοσμήματα. Σε ένδειξη τιμής για την προσφορά τους θα λάμβαναν «αργυρούν 
δακτυλίδιον» που θα έφερε την επιγραφή «Εθνικός Αγών, 1940».

Τον Απρίλιο του 1941 η Γερμανία αποφασίζει να συνδράμει τους Ιταλούς 
συμμάχους της. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται στους πρωτοσέλι-
δους τίτλους της εφημερίδας Καθημερινή: «Δευτέρα 7 Απριλίου 1941: Εις τα 
βουνά της Μακεδονίας γράφεται μια νέα εποποιία ασύλληπτων ηρωισμών. 
Από της πρωίας της χθες η Ελλάς και η Νοτιοσλαυία, υποστάσαι απρόκλητον 
επίθεσιν, ευρίσκονται εμπόλεμοι με την Γερμανίαν. Και η Ιταλία εκήρυξε τον 
πόλεμον εναντίον της Νοτιοσλαυίας. Τα στρατεύματά μας αμύνονται συγκρα-
τούντα κρατερώς τας θέσεις των. / Σάββατον 12 Απριλίου 1941: Με πνεύ-
μα αδαμάστου μαχητικότητος και με ακλόνητον πεποίθησιν επί την τελικήν 
νίκην, ο ηρωικός ελληνικός στρατός, βοηθούμενος από τους γενναίους Άγ-
γλους, αντιμετωπίζει τον νέον εισβολέα. / Δευτέρα 28 Απριλίου 1941: Την 8:25 
π.μ. της χθες ο γερμανικός στρατός εισήλθεν εις Αθήνας. Πώς συντελέσθη η 
παράδοσις των Αθηνών και του Πειραιώς εις τας γερμανικάς αρχάς. Εις τον 
δήμαρχον των Αθηνών ανετέθησαν άπασαι αι εξουσίαι εις την πρωτεύουσαν».

Με την πτώση της Κρήτης, στα τέλη του Μαΐου 1941, σημειώθηκε η ολο-
κληρωτική κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς, που σήμανε τη συσ-
σώρευση εξαιρετικών δεινών και δοκιμασιών για τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα 
περιέρχεται σε τριπλή κατοχή, αφού διαμοιράστηκε ανάμεσα στους Γερμανούς 
και τους συμμάχους τους, Iταλούς και Bουλγάρους. Η περίοδος της Κατοχής 
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(1941-1944) είναι μία από τις πλέον επώδυνες ιστορικές εμπειρίες του ελλη-
νισμού, που επισώρευσε πολλά δεινά: οικονομική αφαίμαξη, εξαθλίωση, πεί-
να, στέρηση όλων των ελευθεριών και δικαιωμάτων, τρομοκρατία, φυλακίσεις 
και εκτελέσεις. Όπως υπολογίζεται από τους ιστορικούς, «ο συνολικός φόρος 
αίματος του ελληνικού λαού στην περίοδο της Κατοχής τόσο από την πείνα 
και τις ποικίλες κακουχίες, όσο και στον βωμό του απελευθερωτικού αγώνα 
συνολικά ξεπέρασε, αναλογικά προς τον πληθυσμό της χώρας, τον αντίστοιχο 
κάθε άλλου λαού της κατεχόμενης Ευρώπης».

Ωστόσο, το φρόνημα του ελληνικού λαού δεν κάμφθηκε κατά τα πέτρι-
να χρόνια της Κατοχής. Αντίθετα, ο λαός προέβη σε ενέργειες αντίστασης σε 
διάφορα επίπεδα. Η Εθνική Αντίσταση, λοιπόν, προσέλαβε πολύ μεγάλες δια-
στάσεις, με τη συμμετοχή σε αυτήν της πλειονότητας του ελληνικού λαού και 
ήταν ένδειξη της ισχυρής του βούλησης να μη συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα 
της τριπλής κατοχής της Ελλάδας. Από την άλλη, οι ατομικές και συλλογικές 
πράξεις αντίστασης συνέτειναν στη διατήρηση υψηλού φρονήματος και του 
ηθικού των Ελλήνων, μέχρι την απελευθέρωση.

H ταχεία προέλαση του σοβιετικού στρατού προς τα Bαλκάνια, που απει-
λούσε να αποκλείσει τις γερμανικές δυνάμεις στον ελλαδικό χώρο, υποχρέ-
ωσε τους Γερμανούς να απομακρυνθούν το συντομότερο από την Eλλάδα. 
Στις 12 Οκτωβρίου 1944 απελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς, μέσα σε 
ένα κλίμα ενθουσιασμού, που αποτυπώνεται στο πεζογράφημα του Πέτρου 
Χάρη, Ημέρες Οργής: «Η πρώτη μέρα της λευτεριάς είναι ένα μεγάλο ποτάμι. 
Βλέπεις στους δρόμους και στις πλατείες της Αθήνας μια φουρτουνιασμένη 
ανθρωποθάλασσα που όλο και μεγαλώνει, όλο και πλαταίνει και γεμίζει την 
πόλη με τη βουή μιας δύναμης, που θέλει να ξεσπάσει, ν’ αλαφρώσει από την 
οργή που πολύ την έχει βασανίσει, να γίνει παντού κυρίαρχη και να μη βρίσκει 
πουθενά εμπόδια».

Στις 18 Οκτωβρίου 1944 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου απηύ-
θυνε λόγο προς τον λαό από την Πλατεία Συντάγματος, αμέσως μετά την επι-
στροφή της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων 
ανέφερε:

«Ἀσπαζόμεθα τὴν ἱερὰν γῆν τῆς Ἐλευθέρας Πατρίδος… Οἱ Βάρβαροι, 
ἀφοῦ ἔβεβήλωσαν, ἐπυρπόλησαν καὶ ἐδήωσαν, ἐπὶ τρία καὶ ἥμισυ ἔτη, πιεζό-
μενοι πλέον ἀπὸ τὴν συμμαχικὴν νίκην καὶ τὴν ἐθνικήν μας ἀντίστασιν τρέπο-
νται εἰς φυγήν. Καὶ ἡ Κυανόλευκος κυματίζει μόνη εἰς τὴν Ἀκρόπολιν… Ἀπὸ 
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τὰ βάθη τῆς Ἱστορίας οἱ ἑλληνικοὶ αἰῶνες πανηγυρίζουν τὴν ἐπάνοδον τῆς 
Ἐλευθερίας εἰς τὴν ἀρχαίαν Πατρίδα της. Καὶ στεφανώνουν τὴν Γενεάν μας. 
Διότι ὁλόκληρος ὁ Λαός μας ὑπῆρξεν ἀγωνιστὴς τῆς Ἐλευθερίας. Δὲν εὑρί-
σκεται ἀσφαλῶς εἰς τὴν κατεχομένην Εὐρώπην ἄλλο παράδειγμα τόσης καθο-
λικῆς ἀντιστάσεως καὶ τόσης ἀκλονήτου αἰσιοδοξίας διὰ τὴν τελικὴν Νίκην».

 Εκεί που ο εχθρός νόμιζε πως η κατάληψη της Ελλάδας θα ήταν ένας 
περίπατος, οι Έλληνες πέτυχαν το ελληνικό θαύμα, ενωμένοι, με ψυχική ορμή 
και τόλμη και με οδηγό τους την πίστη και την ελπίδα. Μέσω της αντίστασής 
τους στον φασισμό και τον ναζισμό πέτυχαν να αλλάξουν την πορεία του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το αναγνώρισε και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών 
της Αγγλίας Άντονι Ήντεν, ο οποίος σημείωσε ότι, αν το μεσογειακό σχέδιο 
του Χίτλερ, που απέτυχε χάρις στη νικηφόρα αντίσταση της Ελλάδας, επιτύγ-
χανε, η επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχε εντελώς διαφορε-
τικά αποτελέσματα. Οι ήρωες, που έχουν βάψει με το αίμα τους την ιερή γη 
της Βορείου Ηπείρου, οι μαχηταί της Πίνδου κι οι άλλοι, θα ’ναι οδηγοί μαζί με 
τους Μαραθωνομάχους και θα φωτίζουν μέσα στους αιώνες την Οικουμένη.

Κυρίες και κύριοι,

 Σήμερα, 82 χρόνια μετά από την έναρξη του ελληνοϊταλικού αγώνα και 
από το Έπος της Ελληνικής Αντίστασης στα βουνά της Αλβανίας, αντλούμε 
πολύτιμα διδάγματα από τη στάση του ελληνικού λαού. Ενός λαού ο οποίος 
μεγαλούργησε απέναντι στις υπέρτερες στρατιωτικά και οικονομικά δυνάμεις 
του Άξονα, γράφοντας ανεκτίμητες σελίδες αυτοθυσίας και ανδρείας. Μέσα 
από αγώνες, κατά τους οποίους οι Έλληνες αποδείχθηκαν αντάξιοι της βαριάς 
ιστορικής τους κληρονομιάς και έξοχοι συνεχιστές της διαχρονικά έμφυτης 
ανάγκης των προγόνων τους να διεκδικούν αδιαλείπτως την αξιοπρέπειά τους 
στο διάβα των αιώνων.

 Μέσα σε ένα αβέβαιο και ασταθές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και 
σε μια περίοδο που ο ελληνισμός δέχεται συνεχείς προκλήσεις και απειλές, 
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, το ιστορικό ορόσημο του 1940 συνιστά 
για εμάς πρότυπο αγωνιστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. Ειδικότερα, 
εμείς στην ημικατεχόμενη Κύπρο, που ακόμη αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή 
μας στη γη των πατέρων μας, οφείλουμε τιμή και σεβασμό απέναντι στο Έπος 
του Σαράντα και πίστη σε εκείνες τις αξίες και τις στάσεις που θα μας ενδυ-
ναμώσουν στον αγώνα μας. Πρωτίστως, οφείλουμε να αντλούμε θάρρος και 
ευψυχία και να πιστεύουμε στη δύναμη των δικαίων μας. Με αυτή την ασπίδα 
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μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ποικίλες προκλήσεις, σε στενή συνεργασία 
με την Ελλάδα και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, στην ευρύτερη οικογέ-
νεια της Ενωμένης Ευρώπης.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!
Ζήτω το Έθνος! 

Μετά τη Δοξολογία ακολούθησε η μεγάλη μαθητική παρέλαση έμπρο-
σθεν της Πρεσβείας της Ελλάδος. Τον χαιρετισμό της παρέλασης δέχθηκαν 
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
o εκπρόσωπος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύ-
πρου, Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην 
Κύπρο κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων κα Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, 
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτι-
κής ηγεσίας, θρησκευτικών δογμάτων και των σωμάτων ασφαλείας.



«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΕΙΣ,
ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙ ΤΗΝ ΓΗΝ».

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΕΩΝ

a  
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Ὁ τρίτος Μακαρισμὸς εἶναι ὁ Μακαρισμὸς τῶν πραέων: «Μακάριοι οἱ πρα-
εῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν» (Ματθ. ε  ́5). Μακάριοι εἶναι 

ὅσοι συμπεριφέρονται μὲ πραότητα στοὺς ἄλλους, γιατὶ αὐτοὶ θὰ κληρονο-
μήσουν τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ἀφοῦ ὁ Κύριος μᾶς μίλησε στοὺς δύο προη-
γουμένους Μακαρισμοὺς γιὰ τὴν ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ γιὰ τὸ κατὰ 
Θεὸν πένθος, ἔρχεται στὸν τρίτο Μακαρισμὸ νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ μιὰν ἄλλη 
σπουδαία ἀρετή, τὴν ἀρετὴ τῆς πραότητος.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου προ-
βάλλει τὸν ἑαυτό Του ὡς πρότυπο ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος. «Δεῦτε 
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἄρα-
τε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (ια  ́ 28-29). Ἐλᾶτε 
σ᾿ Ἐμένα ὅλοι ἐσεῖς ποὺ εἶστε φορτωμένοι μὲ τὸ βαρὺ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν 
καὶ νοιώθετε κουρασμένοι κι Ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω. Σηκῶστε πάνω σας τὸν 
ζυγὸ τῶν ἐντολῶν μου, τὸν ζυγὸ τοῦ θελήματός Μου, καὶ διδαχθεῖτε ἀπὸ τὸ 
δικό Μου παράδειγμα, γιατὶ εἶμαι πρᾶος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδία, καὶ τότε 
οἱ ψυχές σας θὰ βροῦν ἀνάπαυση. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου φανερώνε-
ται τόσο ἡ μεγάλη σημασία τῆς ἀρετῆς τῆς πραότητος, ὅσο καὶ τὸ γεγονὸς 
ὅτι τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν πρότυπο πραότητος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ὅταν, ἐπίσης, 
ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπαριθμεῖ στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του τοὺς καρπούς, τὰ 
χαρίσματα δηλαδή, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συμπεριλαμβάνει σ᾿ αὐτὰ καὶ τὴν 
πραότητα. «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυ-
μία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια» (ε  ́22-23). Δὲν εἶναι 
λοιπὸν καθόλου τυχαῖο ποὺ καὶ στοὺς Μακαρισμοὺς ὁ Κύριος προβάλλει τὴν 
ἀρετὴ τῆς πραότητος ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ 
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ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ. 

Μὲ τὴ λέξη πραότητα δηλώνεται ἡ ἠπιότητα τοῦ χαρακτήρα, ἡ ἐσωτερικὴ 
ἠρεμία καὶ εὐγένεια. Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης, ὅμως, σπεύδει νὰ μᾶς ὑπενθυ-
μίσει ὅτι δὲν πρέπει νὰ θεωροῦμε ὡς ἀρετὴ ὅλα ὅσα γίνονται μὲ πραότητα, 
ὅταν μὲ τὴ λέξη αὐτὴ δηλώνεται μόνο ἡ ἠρεμία καὶ ἡ βραδύτητα. «Οὐ γάρ μοι 
δοκεῖ πάντα … ἀρετὴν οἴεσθαι δεῖν, ὅσα ἂν ἐν πραότητι γίνεται, εἰ τὸ ἠρε-
μαῖόν τε καὶ βραδὺ μόνον διὰ τῆς λέξεως ταύτης σημαίνοιτο»1. Καὶ ἐπεξηγεῖ 
ὁ Ἱερὸς Πατήρ: ἀνάμεσα στοὺς δρομεῖς δὲν εἶναι καλύτερος ὁ πρᾶος ἀπὸ τὸν 
βιαστικὸ καὶ ἀνάμεσα στοὺς πυγμάχους δὲν παίρνει τὸ στεφάνι ὁ δυσκίνητος. 
Αὐτὸ μάλιστα ἰσχύει ὄχι μόνο στοὺς ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ στὸν πνευ-
ματικὸ ἀγώνα, στὸν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς. Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπὶ παραδείγματι μᾶς 
προτρέπει νὰ τρέχουμε, γιὰ νὰ κατακτήσουμε τὸ βραβεῖο: «τρέχετε, ἵνα κατα-
λάβητε» (Α  ́Κορ. θ  ́24). Ὅταν, λοιπόν, μιλοῦμε γιὰ τὴν ἀρετὴ τῆς πραότητος 
δὲν ἐννοοῦμε μόνο τὴν ἠρεμία καὶ τὴ βραδύτητα. Ἡ ἀρετὴ τῆς πραότητος 
σημαίνει κάτι πολὺ βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο. 

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης, ὁ μεγάλος ἑρμηνευτὴς τῶν Μακαρισμῶν, μᾶς 
δίδει τὴν πραγματικὴ διάσταση τῆς ἀρετῆς τῆς πραότητος: Πραότητα εἶναι ἡ 
«βραδεῖα καὶ δυσκίνητος ἕξις πρὸς τὰς τῆς φύσεως ὁρμὰς»2· εἶναι ἡ ἀργὴ καὶ 
δυσκίνητη συνήθεια πρὸς τὶς ὁρμὲς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἡ ἀλλοιωμένη 
μεταπτωτικὴ ἀνθρώπινη φύση ρέπει πρὸς τὴν κακία καὶ τὴν ἁμαρτία. Ὅπως 
ἕνα βαρὺ σῶμα παραμένει ἐντελῶς ἀκίνητο πρὸς τὰ ἄνω, ἐνῶ πρὸς τὰ κάτω 
πέφτει μὲ ὑπερβολικὴ ταχύτητα λόγῳ τοῦ βάρους του, ἔτσι καὶ ἡ φύση τοῦ 
ἀνθρώπου κινεῖται μὲ πολὺ μεγαλύτερη εὐκολία πρὸς τὸ κακὸ παρὰ πρὸς τὸ 
καλό, πρὸς τὴν ἁμαρτία παρὰ πρὸς τὴν ἀρετή. Ὁ πρᾶος ἄνθρωπος, λοιπόν, 
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ εἶναι δυσκίνητος πρὸς τὸ κακὸ καὶ πρὸς τὴν ἁμαρτία, εἶ-
ναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ τὴν ἐσωτερική του ἠρεμία δὲν κινεῖται πρὸς τὰ κάτω, 
ἀλλὰ πρὸς τὰ πάνω, δὲν κινεῖται πρὸς τὰ γήινα καὶ τὰ ὑλικά, ἀλλὰ πρὸς τὰ 
ἐπουράνια καὶ τὰ πνευματικά. Ἡ πραότητα εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς 
τὴν ἀπάθεια, πρὸς τὴν ὑπερνίκηση δηλαδὴ τῶν ἁμαρτωλῶν του παθῶν καὶ 
ἐπιθυμιῶν. Βεβαίως, ὅσο ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στὰ δεδομένα τοῦ παρόντος 
κόσμου κι ὅσο τὸ σῶμα του εἶναι αὐτὸ τὸ ὑλικὸ καὶ βαρὺ σῶμα, δὲν μποροῦμε 
νὰ μιλοῦμε γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἀπάθεια. Ἡ πλήρης ἀπάθεια («τὸ παντάπασιν 
ἀπαθὲς») βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Μπορεῖ, ὅμως, 

1 Εἰς τοὺς Μακαρισμούς, Λόγος Β΄, ΕΠΕ 8,152.
2  Ἔνθ’ ἀνωτ., ΕΠΕ 8,154.
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ὁ ἄνθρωπος ν᾿ ἀντισταθεῖ στὴν ὁρμὴ τοῦ πάθους καὶ τῆς ἐπιθυμίας μὲ τὸ χα-
λινάρι τοῦ λόγου, τῆς λογικῆς, καὶ αὐτὸ τὸ κατορθώνει ὁ πρᾶος ἄνθρωπος. 

Ἡ χαρακτηριστικότερη περίπτωση χαλιναγωγήσεως τῶν παθῶν μὲ τὴ 
δύναμη τῆς ἐσωτερικῆς ἠρεμίας εἶναι ἡ περίπτωση τῆς χαλιναγωγήσεως τοῦ 
θυμού. Γιατὶ ὁ θυμὸς εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἀντίποδας τῆς πραότητος. Ὁ θυμώδης 
ἄνθρωπος γίνεται ἀγνώριστος, ὅταν φουντώσει μέσα του τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ, 
ὅταν τυφλωθεῖ ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ. Ἡ ψυχή του γίνεται ἀνάστατη, τὸ 
αἷμα του βράζει, τὰ μάτια του κοκκινίζουν, ἡ φωνή του ἀγριεύει καὶ τὰ λόγια 
του εἶναι ἀνεξέλεγκτα. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι πραγματικὰ ἀξιολύπητος καὶ 
ἄξιος ἀποστροφῆς. 

Ἡ ρίζα τοῦ θυμοῦ εἶναι, χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. 
Ὡς ἐκ τούτου, καὶ ἡ ρίζα τῆς πραότητος εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Ὁ Ἅγ. Γρη-
γόριος Νύσσης χαρακτηρίζει τὸ ταπεινὸ φρόνημα μητέρα τῆς πραότητος. 
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει πραγματικὰ ταπεινὸ φρόνημα, δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀφήσει νὰ 
κυριεύσει τὴν ψυχή του ὁ θυμός. Κι ὅταν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπου-
σιάζει ὁ θυμός, τότε κατορθώνει τὴν ἤρεμη καὶ ἥσυχη ζωή, ποὺ εἶναι ἀκριβῶς 
ἡ πραότητα. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, κινούμενος στὴν ἴδια γραμμή, μιλᾶ 
γιὰ τὴν πραότητα μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Πραΰτης ἐστίν, ἀμετάθετος νοὸς κατά-
στασις, ἐν τιμαῖς τε καὶ ἀτιμίαις ὡσαύτως ἔχουσα. Πραΰτης ἐστίν, ἐν ταραχαῖς 
τοῦ πλησίον ἀνεπαισθήτως καὶ εἰλικρινῶς ὑπὲρ αὐτοῦ προσεύχεσθαι. Πραΰτης 
ἐστίν, ὑπερκειμένη τῆς τοῦ θυμοῦ θαλάσσης πέτρα, πάντα τὰ προσρήσοντα 
κύματα διαλύουσα, καὶ μηδαμῶς κλόνον ὑπομένουσα»3. Ἡ πραότητα εἶναι μιὰ 
ἀμετακίνητη κατάσταση τοῦ νοῦ, ποὺ παραμένει ἡ ἴδια καὶ στὶς τιμὲς καὶ στὶς 
ἀτιμίες, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τιμᾶται καὶ ἐπαινεῖται, ἀλλὰ καὶ ὅταν περιφρονεῖται, 
χλευάζεται, λοιδορεῖται. Πραότητα σημαίνει νὰ προσεύχεσαι μὲ εἰλικρίνεια 
γιὰ τὸν πλησίον σου, χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖσαι ἀπὸ τὶς ταραχὲς ποὺ σοῦ προκαλεῖ. 
Ἡ πραότητα εἶναι βράχος πάνω στὴν ἀφρισμένη θάλασσα τοῦ θυμοῦ, ποὺ 
διαλύει ὅλα τὰ κύματα ποὺ τὸν κτυποῦν χωρὶς νὰ κλονίζεται. 

Εἶναι ἀλήθεια, βεβαίως, ὅτι ὑπάρχει καὶ ὀργὴ ποὺ δὲν συνιστᾶ ἁμαρτία. 
Ἀπόδειξη τούτου ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή 
του: «ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» ( Ἐφ. δ  ́26). Πολλὲς φορὲς μπορεῖ ὁ ἄν-
θρωπος δικαίως νὰ ὀργιστεῖ. Ὅταν π.χ. ὑβρίζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἢ τὸ ὄνο-
μα τῶν Ἁγίων, ὅταν βεληλώνονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστης μας, ὅταν 
ἀδικοῦνται οἱ ἄλλοι, ὅταν ἀπαιτεῖται νὰ διορθωθοῦν οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ καλό, 

3 Κλῖμαξ, Λόγος ΚΔ΄ 2, ΕΠΕ: Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 16, 366.
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τότε δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ παραμένει ἀπαθής, ἀλλὰ δικαίως ὀργίζεται. 
Ἡ δίκαιη ὀργή του, ὅμως, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ 
τοῦ θυμοῦ, ὅπως τὰ περιγράψαμε πιὸ πάνω. Ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἔργο 
του «Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομὴν» κάνει διάκριση ἀνάμεσα στὴν ὀργὴ καὶ τὸν θυμό. 
«Θυμοῦ μὲν καὶ ὀργῆς ἡ διαφορὰ τάχα ἐν διαθέσει καὶ ὁρμῇ κεῖται, τοῦ μὲν 
ὀργιζομένου ἐν διαθέσει μόνῃ ἔχοντος τὸ πάθος, ὡς δηλοῖ ὁ εἰπών· “ὀργίζε-
σθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε”, τοῦ δὲ θυμουμένου ἤδη τι καὶ πλέον δεικνύντος»4. 
Ἡ διαφορὰ δηλαδὴ μεταξὺ θυμοῦ καὶ ὀργῆς ἔγκειται ἴσως στὴ διάθεση καὶ τὴ 
σφοδρότητα. Διότι ὁ ὀργιζόμενος ἔχει τὸ πάθος μόνο κατὰ τὴ διάθεση, ὅπως 
φανερώνει τὸ «ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε», ἐνῶ ὁ θυμώδης προχωρεῖ πολὺ 
περισσότερο. 

«Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν». Μακάριοι εἶναι 
ὅσοι συμπεριφέρονται μὲ πραότητα στοὺς ἄλλους, γιατὶ αὐτοὶ θὰ κληρονο-
μήσουν τὴ γῆ. Σὲ ποιά γῆ ἀναφέρεται ὁ συγκεκριμένος Μακαρισμός; Μιλᾶ ὁ 
Κύριος γιὰ ὑλικὰ καὶ ἐγκόσμια ἀγαθὰ ἢ γιὰ πνευματικὰ καὶ οὐράνια, ὁπότε ἡ 
γῆ, γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο, εἶναι γῆ οὐράνια καὶ πνευματική; Μεταξὺ τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει ὁμοφωνία ἐπὶ τοῦ θέματος. Ὁ Ἱερὸς Χρυ-
σόστομος θεωρεῖ ὅτι μὲ τὸν τρίτο Μακαρισμὸ ὁ Κύριος ὁρίζει ὑλικὴ ἀμοιβή, 
ἐνῶ ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης θεωρεῖ ὅτι ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὴν ὑπερουράνια γῆ, 
τὴν ὁποία θὰ κληρονομήσουν ὅσοι ζήσουν κατ᾿ ἀρετήν, ὅσοι ζήσουν ἐνάρετο 
βίο. 

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος5 μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι ὁ Κύριος δὲν παρακινεῖ τοὺς 
ἀνθρώπους στὸ ἀγαθὸ μόνο μὲ τὴν ὑπόσχεση τῶν μελλοντικῶν ἐπουρανίων 
ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν. Ἀντλεῖ ἐπιχειρήματα 
καὶ ἀπὸ τὰ ἄϋλα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ὑλικά. Στὴν προκειμένη περίπτωση θεωρεῖ 
ὁ Ἱερὸς Πατήρ, ὅτι ὁ Κύριος μιλᾶ γιὰ τὴν παροῦσα γῆ. Ἐπειδή, μᾶς ὑπενθυ-
μίζει, ὑπάρχει ἡ γνώμη ὅτι ὁ πρᾶος χάνει ὅλα του τὰ ἀγαθά, ὁ Κύριος βεβαι-
ώνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι οὔτε θρασὺς οὔτε ἀλαζόνας 
διατηρεῖ σὲ ἀσφάλεια τὰ ἀγαθά του. Ἀντιθέτως, ἐκεῖνος ποὺ εἶναι θρασὺς καὶ 
ἀλαζόνας χάνει πολλὲς φορὲς τόσο τὰ ἀγαθά του, αὐτὰ ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ 
τὸν πατέρα του, ὅσο καὶ τὴν ἴδιά του τὴν ψυχή. Ὡστόσο, οἱ ἐπίγειες ἀμοι-
βὲς συνοδεύονται καὶ ἀπὸ τὶς ἀμοιβὲς στὸν οὐρανό. Διότι, οὔτε ἡ ὑπόσχε-
ση τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν σημαίνει στέρηση τῶν ἐπιγείων οὔτε ἡ ὑπόσχεση 

4  Ὅροι κατ’ ἐπιτομήν, Ἐρώτησις ΝΕ΄, ΕΠΕ 9,76.
5  Ὑπόμνημα εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Ὁμιλία ΙΕ΄ 3, ΕΠΕ 9,472-476.



600 ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν σημαίνει ὅτι σταματοῦν αὐτὰ ὡς ἐδῶ. «Ζητεῖτε, μᾶς λέει 
ὁ Κύριος, πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. στ  ́33). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιζητεῖ 
τὰ οὐράνια ἀγαθὰ δὲν στερεῖται τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς 
φροντίζει γι᾿ αὐτά. Ἐπίσης, ἀλλοῦ ὁ Κύριος μᾶς λέει: «οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 
οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 
ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν 
ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ... καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον» (Μάρκ. ι΄ 29-
30). Γιὰ κάθε θυσία δηλαδὴ ποὺ κάνει κανεὶς χάριν τοῦ Κυρίου καὶ χάριν τοῦ 
Εὐαγγελίου Του θὰ λάβει ἑκατὸ φορὲς περισσότερα σ᾿ αὐτὴ τὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ 
στὸν μελλοντικὸ κόσμο θὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωή. 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης θεωρεῖ ὅτι, ὅταν ὁ Κύριος ὑπόσχεται στοὺς 
πραεῖς ὅτι θὰ κληρονομήσουν τὴ γῆ, ἀναφέρεται στὴν ὑπερουράνια γῆ, στὴ 
γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὅσο 
γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ποὺ εἶναι ἡ «ὑπερκειμένη 
λῆξις», ἡ ἀνωτάτη κατάληξη, χρησιμοποιεῖται ἡ ὀνομασία τῆς γῆς, ὁ Ἱερὸς Πα-
τὴρ δίδει μιὰ καθαρὰ θεολογικὴ ἀπάντηση. Δὲν εἶναι δυνατόν, μᾶς ὑπενθυ-
μίζει, νὰ ἀποκαλυφθοῦν στοὺς ἀνθρώπους τὰ οὐράνια ἀγαθὰ μὲ δικές τους 
ὀνομασίες, ποὺ ξεπερνοῦν τὴν αἴσθηση καὶ τὴ γνώση τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐδὲ 
γὰρ ἦν δυνατὸν ἰδίοις ὀνόμασιν ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐκκαλυφθῆ-
ναι, ἃ ὑπὲρ αἴσθησίν τε καὶ γνῶσιν ἀνθρωπίνην ἐστίν»6. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ 
οὐράνια μυστήρια ἀποκαλύπτονται σ᾿ ἐμᾶς μὲ λέξεις καὶ ὀνομασίες, οἱ ὁποῖες 
μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο. Ὅπως ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
προσέλαβε τὴν ἀνθρωπίνη φύση γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο, ἔτσι καὶ ἡ θεο-
λογικὴ γλώσσα προσλαμβάνει τὶς λέξεις καὶ τὶς ἔννοιες, ποὺ χρησιμοποιοῦν 
οἱ ἄνθρωποι στὴν καθημερινή τους ζωή, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὰ ὑπὲρ ἔννοιαν. 
Ὅταν μιλοῦμε π.χ. γιὰ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ λέξη βασιλεία δὲν εἶναι μιὰ 
λέξη οὐράνια, ἀλλὰ μιὰ λέξη ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ 
τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὅμως, ἐπειδὴ τὸ ὄνομα τῆς βασιλείας εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ 
ζηλευτὰ ὀνόματα ἀνάμεσα στὰ ἀνθρώπινα πράγματα, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ χρη-
σιμοποιεῖται γιὰ νὰ δηλώσει τὰ ὑπερκείμενα ἀγαθά, τὰ οὐράνια καὶ τὰ αἰώνια 
ἀγαθά. Μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο καὶ ἡ λέξη γῆ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ 
νὰ δηλώσει ὄχι μόνο τὸν κόσμο, στὸν ὁποῖο ζοῦμε, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο, τὸν 
ὁποῖο ἐλπίζουμε νὰ κληρονομήσουμε στὴν αἰώνια ζωή. 

6 Εἰς τοὺς Μακαρισμούς, Λόγος Β΄, ΕΠΕ 8,148.
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Ἡ γλώσσα τῆς θεολογίας εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας, γλώσσα συμβολική. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ὡς ἄνθρωποι ποὺ 
εἴμαστε καὶ οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στὸν παρόντα κόσμο καὶ περιοριζόμαστε ἀπὸ τὸν 
χῶρο καὶ τὸν χρόνο δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἢ νὰ ἐκφράσουμε τὶς 
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ διαφορετικά, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ χρησιμοποιοῦμε εἰκόνες 
καὶ τύπους καὶ σύμβολα ἀπὸ τὴν πραγματικότητα στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ τὴν 
ὁποία γνωρίζουμε. «Εἰδέναι χρή», μᾶς λέει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «ὡς 
ἀνθρώπους ὄντας ἡμᾶς καὶ τὸ παχὺ τοῦτο σαρκίον περικειμένους τὰς θείας 
καὶ ὑψηλὰς καὶ ἀΰλους τῆς θεότητος ἐνεργείας νοεῖν ἢ λέγειν ἀδύνατον, εἰ μὴ 
εἰκόσι καὶ τύποις καὶ συμβόλοις τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς χρησαίμεθα»7.

7  Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Α΄ 11, ΕΠΕ 1,112.



Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ
a  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

«Ζητῶ Σταυρόν, μεγάλον Σταυρόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ δοκιμάσω τὴν εὐ-
χαρίστησιν καθηλούμενος καί, μὴ ἔχων τί νὰ δώσω πρὸς Σωτηρίαν τῆς ἡμετέ-
ρας λατρευτῆς πατρίδος, νὰ δώσω τὸ αἷμα μου». (+Χρυσόστομος Δράμας καὶ 
μετέπειτα Σμύρνης, ἐπιστολὴ τοῦ ἔτους 1909 πρὸς τὸν Ἕλληνα Πρέσβυ στὴν 
Κωνσταντινούπολη).

Στο νέφος των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας και των ηρώων της Πατρί-
δος εξέχουσα θέση κατέχει ο Άγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης, ο 
οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια του τουρκικού όχλου περί τα τέλη 
Αυγούστου 1922. Η ζωή του, η παιδεία του, η εθνική δράση του, το εκκλησια-
στικό ήθος και το μαρτύριό του τον κατατάσσουν στις μορφές, τις οποίες πρέ-
πει συνεχώς να τιμούμε, να μελετούμε, να προβάλλουμε προς τη νέα γενιά. 
Η πνευματική παρακαταθήκη του παραμένει πάντα επίκαιρη.

Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, του Νικολάου και της Καλλιόπης, γεννήθη-
κε το 1867 στην Τρίγλια της Προποντίδος. Ήταν, λοιπόν, Μικρασιάτης εκ κα-
ταγωγής. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, χειροτονήθηκε κληρι-
κός και γρήγορα προήχθη σε Πρωτοσύγκελο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
επί Κωνσταντίνου Ε΄. 

Το 1902 εξελέγη Μητροπολίτης Δράμας, Ζιχνών και Φιλίππων. Βοήθη-
σε τον Ελληνισμό της Μακεδονίας στον Μακεδονικό Αγώνα, δηλαδή στον 
διμέτωπο αγώνα κατά των Τούρκων κατακτητών και των Βουλγάρων κομιτα-
τζήδων. Λόγω διαφόρων κινδύνων μετέφερε, κατά περιόδους, την έδρα του 
από τη Δράμα στην Αλιστράτη Σερρών. Για ένα διάστημα αναγκάσθηκε να 
μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη. 



603Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Το 1909 το Πατριαρχείο τον απομάκρυνε από τη Δράμα κατόπιν οθωμα-
νικών πιέσεων αλλά  το 1910 τον εξέλεξε Μητροπολίτη Σμύρνης. Και εκεί η 
δράση του ενόχλησε τούς Τούρκους, γι’ αυτό και αποσύρθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη κατά το διάστημα 1914-1918. Στις 2.5.1919 υποδέχθηκε με Δοξο-
λογία τον Ελληνικό Στρατό, ο οποίος αποβιβάσθηκε στη Σμύρνη με εντολή 
πενταετούς διαρκείας των Νικητριών Δυνάμεων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Μετά τα πέντε έτη θα αποφάσιζε ο τοπικός πληθυσμός με δημοψήφισμα, 
αν η περιοχή Σμύρνης θα παρέμενε υπό ελληνική διοίκηση.  Ο Μητροπολίτης 
αγωνίσθηκε υπέρ της Εκκλησίας, της Ελληνικής Παιδείας, της νεολαίας και 
ίδρυσε περιοδικά, σχολεία και αθλητικά σωματεία. Στις 28 Αυγούστου, μετά 
την αποχώρηση του Ελληνικού Στρατού και την είσοδο των στρατευμάτων 
του Μουσταφά Κεμάλ στη Σμύρνη, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έγινε ιε-
ρόν σφάγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Τον Νοέμβριο του 1992 η Εκκλησία της Ελλάδος κατέταξε στις αγιολογι-
κές δέλτους τον Εθνοϊερμάρτυρα Χρυσόστομο Καλαφάτη και τους συν αυτώ 
αναιρεθέντες Ορθοδόξους κληρικούς της Τραγωδίας του Ελληνισμού στη Μι-
κρά Ασία και στον Πόντο. Η μνήμη τους ως Αγίων τιμάται κατά την Κυριακή 
προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πάντα κατά μήνα Σεπτέμβριο. Τούτο 
γίνεται διότι η σφαγή των Ελλήνων στα Μικρασιατικά παράλια αποκορυφώ-
θηκε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου με το Παλαιό Ημερολόγιο, άρα 
στις αρχές Σεπτεμβρίου με το Νέο Ημερολόγιο. 

Το μαρτύριο

Στο περιοδικό ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ των Αθηνών δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 
του 1922 η ομιλία του Γάλλου Βουλευτού Σολιέ στη Βουλή της πατρίδας του, 
στην οποία περιγράφεται το μαρτύριο του Έλληνος Ιεράρχου, βάσει των περι-
γραφών Γάλλων αυτοπτών μαρτύρων. Ας σημειωθεί ότι δεν υπήρξε Έλληνας 
αυτόπτης μάρτυς λόγω του φόβου που επικρατούσε. Ο Γάλλος Βουλευτής δι-
ηγείται:

«Ὁ (Γάλλος) Πρόξενος κ. Γκραγιὲ ἔσπευσε ἀμέσως νὰ στείλῃ ἕνα ἀπό-
σπασμα Γάλλων ναυτῶν εἰς τὸν Ἕλληνα Μητροπολίτην διὰ νὰ τοῦ προτείνη νὰ 
μεταβῇ ὑπὸ ἀσφαλῆ συνοδείαν εἴτε εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Σακρὲ Κὲρ (σήμ. 
Ρωμαιοκαθολικὸ) εἴτε εἰς τὸ Προξενεῖον. Ὁ Ἱεράρχης μὲ μίαν θαυμασίαν αὐτο-
θυσίαν, πρὸ τῆς ὁποίας ὑποκλίνομαι μετὰ σεβασμοῦ, καίτοι δὲν ἀνῆκεν εἰς τὴν 
Ἐκκλησίαν μας, ἠρνήθη νὰ δεχθῇ οἱανδήποτε προστασίαν. «Εἶμαι εἰς τὸ μέσον 
τῶν πιστῶν μου, ἀπήντησε. Πρέπει νὰ μείνω μαζί τους».
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Ἐνῶ ἡ περιπολία μας μετὰ τὴν ἄρνησίν του αὐτὴ ἀπεσύρετο, κατέφθασεν 
ἕνας Τοῦρκος ἀξιωματικὸς μὲ δύο στρατιώτας, ὁ ὁποῖος παρέλαβε μεθ’ ἑαυτοῦ 
τὸν Μητροπολίτην. Τὸν ὠδήγησεν εἰς τὸ ἀκρότατον σημεῖον τῆς εὐρωπαϊκῆς συ-
νοικίας, πρὸ τοῦ καταστήματος ἑνὸς κουρέως. Τοῦ ἐφόρεσαν ἕνα λευκὸν ἐπεν-
δύτην, διὰ νὰ φαίνεται καὶ ἀπὸ μακρυὰ καλὰ τὸ μαρτύριόν του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, 
κύριοι, ἔλαβε χώραν ἕνα ἀπὸ τὰ τρομακτικὰ ἐκεῖνα ἐγκλήματα, ποὺ περιέχει ἡ 
ἱστορία τῶν μεγαλομαρτύρων.

Ὁ φανατικὸς ὄχλος ἤρχισε τὸ μαρτύριον μὲ τὴν βιαίαν ἀποκοπὴν τῆς γε-
νειάδος τοῦ σεβαστοῦ ἱεράρχου. Ἔπειτα ἤρχισαν νὰ τὸν κτυποῦν σὲ διάφορα 
μέρη τοῦ σώματός του μὲ ἐγχειρίδια (μαχαίρια). Τοῦ ἔκοψαν ἔπειτα τὰ αὐτιὰ 
καὶ τὴν μύτην. Γυναῖκες καὶ ἄνδρες τυφλωμένοι ἀπὸ τὸν φανατισμὸν συμμε-
τέχουν εἰς τὸ ἔγκλημα αὐτό. ... Ὁ ὄχλος ἔσυρεν ἔπειτα τὸν μαρτυρικὸν γέροντα 
εἰς τὴν τουρκικὴν συνοικίαν, τὸν διεμέλισεν καὶ παρέδωκε τὰ μέλη του εἰς τοὺς 
κύνας. Ὁ στρατηγὸς Νουρεντὶν πασὰς εἶχεν εἰπῆ: «Τὸν παραδίδω εἰς τὸν λαόν. 
Ἐὰν ἔκαμε καλόν, ὁ λαὸς θὰ τοῦ φερθῆ καλά. Ἐὰν ἔκαμε κακόν, ὁ λαὸς θὰ τοῦ 
φερθῆ κακά» .

Παρεμφερής είναι και η αφήγηση του εκ Σμύρνης Ακαδημαϊκού Γεωργί-
ου Μυλωνά, ο οποίος είχε συλληφθεί από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 
1922, αλλά διεσώθη και απέφυγε τα «Τάγματα Εργασίας». Το μαρτύριο του 
Αγιου Χρυσοστόμου το άκουσε από τα χείλη ενός Τουρκοκρητικού δεσμο-
φύλακος, ο οποίος είπε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Ιεράρχη για να τον 
απαλλάξει από τα συνεχή βασανιστηρια. Ο Τουρκοκρητικός υπογράμμισε ότι 
είδε τον Άγιο Χρυσόστομο να ευλογεί με τα ματωμένα χέρια του και να συγ-
χωρεί τους βασανιστές του. Ήταν μόνον 55 ετών. Δυστυχώς το άγιο λείψανό 
του  δεν έχει βρεθεί. 

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ

1. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Ο Άγιος είχε στιβαρή θεολογική κατάρτιση και έδω-
σε αγώνες υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως. Ως νέος θεολόγος έγραψε 
μελέτη για τις δογματικές διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Προτεστα-
ντών. Αργότερα απέδειξε το λάθος των Ρωμαιοκαθολικών, οι οποίοι 
έλεγαν ότι ... ανακάλυψαν στην Έφεσο τον Τάφο της Παναγίας. Επίσης 
στη Δράμα έδωσε μάχη κατά της Ουνίας και του Βουλγαρο-ουνιτισμού.  
Στη Σμύρνη εξέδωσε το περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, όπου ο 
ίδιος και οι συνεργάτες του δημοσίευαν εμπνευσμένα κηρύγματα. Στις 
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τελευταίες στιγμές πριν από τη σύλληψή του διάβαζε τα Πάθη του Κυ-
ρίου, από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. 

2. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. Και στη Δράμα και στη Σμύρνη ο Άγιος Χρυσό-
στομος ανεδείχθη σε θεματοφύλακα των εθνικών παραδόσεων και σε 
μαχητή υπερ του διωκομένου Ελληνισμού. Στην περιοχή  Δράμας και 
Ζιχνών κινδύνευσε η ζωή του από ενέδρες Βουλγάρων εθνικιστών (κο-
μιτατζήδων). Με επιστολές του σε Έλληνες πολιτικούς και διπλωμάτες 
περιέγραφε τους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετώπιζε η Μακεδο-
νία μας.

 Στη Σμύρνη κατέγραψε τα εγκλήματα των Νεοτούρκων κατά του Ελ-
ληνισμού της Φώκαιας και άλλων περιοχών, τα οποία είχαν αρχίσει 
από το 1914. Καθιέρωσε τις παρελάσεις των ελληνικών σχολείων της 
Σμύρνης και εμπέδωσε το πατριωτικό φρόνημα. Έγραψε επιστολές στη 
Μασσαλία της Γαλλίας και ζήτησε τη βοήθεια των Γάλλων, δεδομένου 
ότι η Μασσαλία ιδρύθηκε από οικιστές Έλληνες της αρχαίας Φώκαιας. 
Όταν έφευγε οριστικά από τη Δράμα, οι Έλληνες κάτοικοι τον απο-
χαιρέτησαν συγκινημένοι και του είπαν: «Μάς βρήκες λαγούς και μάς 
έκανες λιοντάρια», δηλαδή αναγνώρισαν ότι ο γενναίος Ιεράρχης τούς 
εμψύχωσε για να αγωνισθούν υπέρ των εθνικών δικαίων.

3. Η ΘΥΣΙΑ. Θα μπορούσε να διαφύγει με τη βοήθεια ξένων προξένων ή 
Ρωμαιοκαθολικών κληρικών. Άλλωστε, ο πολιτικός διοικητής, ο Αρμο-
στής Αριστείδης Στεργιάδης, είχε φύγει με αγγλικό πλοίο για να σώσει 
τη ζωή του. Ο Άγιος Χρυσόστομος έμεινε εκεί συνειδητά, για να θυ-
σιασθεί υπέρ του ποιμνίου του. Μιμήθηκε τους προκατόχους του, τον 
Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης, Μάρτυρα του 2ου μ.Χ. αιώνος, και τον Άγιο 
Γρηγόριο Ε΄, τον μαρτυρικό Πατριάρχη του 1821, ο οποίος διετέλεσε 
Μητροπολίτης Σμύρνης. Ο Χρυσόστομος είχε πλήρη επίγνωση των λό-
γων που απευθύνει το πνεύμα του Θεού στον Άγγελο (Επίσκοπο) της 
Σμύρνης: «Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον 
τῆς ζωῆς» (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, 2.10) .  

4. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ο Άγιος Χρυσόστομος καλλιέρ-
γησε την ελληνική παιδεία και τα γράμματα στη Δράμα και στη Σμύρ-
νη. Ενίσχυσε τα σχολεία, αναβίωσε αθλητικά σωματεία, ενθάρρυνε τον 
αθλητισμό και τις μαθητικές γιορτές και παρελάσεις. Στη Δράμα  συ-
γκέντρωνε τα ελληνόπουλα για να αθλούνται στο κεντρικό Γυμναστή-
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ριο. Ο Πανιώνιος στη Σμύρνη απέκτησε με τη βοήθεια του Δεσπότη νέο 
και ωραίο στάδιο το 1912. Ο Χρυσόστομος έδινε έμφαση στη μόρφωση 
και στην αθλητική παιδεία της νεολαίας. Ήθελε νέους εύρωστους με 
ελληνορθόδοξο φρόνημα. Επίσης στήριξε τους δημοσιογράφους και τα 
ελληνικά έντυπα.

5. Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. Ο Άγιος μάς διδάσκει με τον βίο 
του και με το παράδειγμά του ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε την ιστο-
ρική Μνήμη. Να θυμόμαστε τον Ελληνικό και Χριστιανικό Πολιτισμό 
της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Να διδά-
σκουμε την ιστορική αλήθεια χωρίς εκδικητικότητα. Να γνωρίζουμε ότι 
έγινε μία συστηματική  Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων από 
τους Νεοτούρκους και από τους Κεμαλικούς (1914-1922). Αλλά να μην 
καλλιεργούμε τον  φανατισμό οποιασδήποτε μορφής. Άλλωστε ο ίδιος 
συγχώρησε τους διώκτες και δημίους του.

6. Η ΕΛΠΙΔΑ. Οι πολυάριθμοι Μικρασιάτες πρόσφυγες, που ήλθαν ξε-
ριζωμένοι  το 1922 λόγω των σφαγών και το 1923-24 με την ανταλλα-
γή των πληθυσμών, αναρτούσαν στα σπίτια τους τη φωτογραφία του 
Χρυσοστόμου Σμύρνης. Από την πρώτη στιγμή τον τιμούσαν ως Άγιο. 
Έφεραν, επίσης, τα λείψανα των Αγίων και τις σεβάσμιες εικόνες τους. 
Ξανάχτισαν τη ζωή τους και τα σπιτικά τους, αναγεννήθηκαν και συ-
νέβαλαν δημιουργικά στην κοινωνική, οικονομική και πνευματική ζωή 
της Ελλάδος, παρά τις αρχικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Είχαν δι-
δαχθεί να πιστεύουν στη Θεία Πρόνοια και να μην απογοητεύονται. 
Αντλούσαν ελπίδα και θάρρος από τη Χριστιανική Πίστη του Αγίου 
Χρυσοστόμου Σμύρνης. 

Όλη η ζωή και η δράση του Αγίου Χρυσοστόμου (Καλαφάτη) υπήρξε 
ένα διαρκές κήρυγμα Χριστιανικής ελπίδας και εθνικής αυτοπεποιθή-
σεως. Ήταν ένας γνήσιος εκφραστής της Ελληνορθόδοξης παράδοσης. 
Ας έχουμε την ευλογία του!

 



Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΘΡΟΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ1

a  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΚΛΙΩΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι.Α.Μ.

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ι.Α.Μ.

Η έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, στις 28 Οκτωβρίου 1940, βρήκε 
τον Λεόντιο (κατά κόσμο Αντώνιο Λεοντίου) Μητροπολίτη Πάφου, από 

το 1930, Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, από το 1933, της Μη-
τρόπολης Κιτίου, από το 1937 και Επόπτη της Μητρόπολης Κυρηνείας από το 
1933. Το βιογραφικό του κοσμούσαν σπουδές στη Θεολογική Σχολή Αθηνών 
και στο Θεολογικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης και εμβληματικό ποιμαντικό, 
κοινωνικό, πνευματικό, εκπαιδευτικό και εθνικό έργο, το οποίο πήγαζε από 
την αγάπη του για το ποίμνιο του και τον φλογερό πατριωτισμό του. Ακριβώς 
λόγω του πατριωτισμού και της εθνικής δράσης του επανειλημμένα τέθηκε 
στο στόχαστρο των Βρετανικών Αρχών και σύρθηκε στα δικαστήρια.

Τον Οκτώβριο του 1940, ο χαρισματικός ιεράρχης βρέθηκε αντιμέτωπος 
με μία πρόκληση, καθοριστική για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. 
Αυτή δεν ήταν άλλη από την προώθηση του οράματος της Ένωσης, δια της 
συμπόρευσης με τους Βρετανούς, οι οποίοι πολεμούσαν –όπως και η Ελλάδα– 
κατά του Άξονα, με λάβαρο αξίες και ιδανικά, τα οποία, στην περίπτωση της 
Κύπρου, οι ίδιοι καταπατούσαν.

1 Διευκρινίζεται πως για λόγους οικονομίας το παρόν άρθρο εστιάζει στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Εκκλησίας στην τίμηση της 28ης Οκτωβρίου, χωρίς να επεκτείνεται στις συμβολές 
άλλων παραγόντων. 
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Αιρόμενος στο ύψος των περιστάσεων, ο Λεόντιος ανέλαβε να συμβάλει 
καθοριστικά στην καθοδήγηση των Κυπρίων στον δρόμο, όπου οδηγούσαν τα 
χνάρια των προγόνων τους και το γενικό και ειδικό διακύβευμα της πολεμικής 
αναμέτρησης. Η ανταπόκριση του κυπριακού λαού ήταν ανάλογη προς εκείνη 
του Ελληνισμού που επέδειξε για την προάσπιση της ελευθερίας του, του ζή-
λου του Λεοντίου, του κληροδοτημένου και καλλιεργούμενου πατριωτισμού 
των Κυπρίων και του προσδοκώμενου αντικτύπου στο εθνικό ζήτημα. 

Η εφημερίδα ΠΑΦΟΣ, περιγράφοντας τη συγκέντρωση της 30ής Οκτω-
βρίου, στην ομώνυμη πόλη, έγραφε τα πιο κάτω: 

 «Ἀπὸ τῶν πρώτων πρωινῶν ὡρῶν τῆς χθὲς οἱ δρόμοι τῆς πόλεώς μας εἶ-
χον σημαιοστολισθῇ καταλλήλως μὲ τὰς σημαίας τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων 
κι’ ἀπὸ νωρὶς τὰ πλήθῃ ἤρχισαν νὰ κατακλύζουν τὸν δρόμον ἀπὸ τοῦ Διοικη-

Ο Μητροπολίτης Πάφου 
και Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Λεόντιος.
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τοῦ μέχρι τῆς Μητροπόλεως, ἀπὸ ὅπου θὰ διήρχετο ὁ Μητροπολίτης Πάφου 
καὶ Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου κ.κ. Λεόντιος. Ὁλόκληρος ὁ 
ἱερὸς κλῆρος, νεαροὶ διαδηλωταί, οἱ μαθηταὶ καὶ πολῖται ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
φύλων καὶ τῶν δύο ἐθνικοτήτων μετέβησαν μὲ ἀνυψωμένας τὰς [...] φωτογρα-
φίας των ἀρχηγῶν τῶν συμμαχικῶν Κυβερνείων καὶ τοῦ Πανιερωτάτου ἔξω 
τῆς πόλεώς μας καὶ συνώδευσαν τοῦτον μέχρι τῆς πλατείας τῆς Ἐλευθερίας, 
ὅπου τρεῖς χιλιάδες κόσμου ἐξάλλου ἀπὸ ἐνθουσιασμὸν εἶχον συγκεντρωθῇ 
καὶ μὲ ἀδιάκοπα χειροκροτήματα καὶ ζητωκραυγὰς ἐχαιρέτων τὴν ἔξοδον τοῦ 
Πανιερωτάτου εἰς τὸν ἐξώστην τοῦ ξενοδοχείου Ὄλυμπος. [...] Εἰς τὸν λόγον 
του ὁ Πανιερώτατος ἐτόνισε ὅτι τὰ τοπικὰ ζητήματα θὰ τεθοῦν εἰς λήθην διότι 
μετά τὸ τέλος τοῦ πολέμου καὶ τῆς νίκης θὰ λυθοῦν αὐτομάτως». Και συνέχισε: 

«Ἡμεῖς οἱ ἐν Κύπρῳ Ἕλληνες ἔχομεν καθῆκον ὑπέρτατον νὰ συναγωνι-
σθῶμεν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐλευθέρων ἡμῶν ἀδελφῶν [...] ὑπὲρ πλήρους 
εὐοδώσεως τοῦ ἱεροῦ καὶ μεγάλου ἀγῶνος αὐτῶν καὶ τῶν συμμάχων αὐτῶν, 
ἐκ τῆς ὁποίας εὐοδώσεως ἀναμένομεν πλήρη τὴν ποθητὴν ἡμῶν ἀποκατά-
στασιν», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Λεόντιος σε εγκύκλιο, που εξέδωσε την επο-
μένη. Ο ίδιος, στις 3 Νοεμβρίου, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στη 
Φανερωμένη, παρότρυνε τον κυπριακό λαό να προσφέρει υπέρ της «Μητρὸς 
Ἑλλάδος» το παν. «Δείξατε ὅτι εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ μεγάλου ἡμῶν προγόνου, 
ὅστις εἶπε: ‘μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώ-
τερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον’. Σύνθημα ἡμῶν σήμερον 
ἔστω τοῦτο: Τὰ πάντα διὰ τὴν πατρίδα». 

«Ἐκκλησία, Ἑλληνικὸς λαὸς Κύπρου, ἐνθουσιώδεις δι’ ἐθνικὸν ἀγῶνα, ζη-
τοῦσιν ἐνεργῶς  μετάσχωσιν αὐτοῦ. Ἀνεπέμψαμεν σήμερον δεήσεις πρὸς Κύ-
ριον, ὅπως εὐλογήσῃ, δοξάσῃ Ἑλληνικὰ ὅπλα, δωρούμενος ἡμῖν νίκας κατὰ 
βαρβάρων», τηλεγράφησε, την ίδια ημέρα, στον Έλληνα Πρωθυπουργό. 

Συνάμα, προνοίᾳ του Λεοντίου, συστάθηκαν σε όλες τις πόλεις και κω-
μοπόλεις της Κύπρου επιτροπές εράνων υπέρ του Εθνικού Αγώνα, με τις ευ-
λογίες και υπό την προεδρία της Εκκλησίας της Κύπρου. Η ίδια η Αρχιεπι-
σκοπή εισέφερε 1.000 λίρες, οι Μητροπόλεις Πάφου και Κιτίου από 500 και 
προσωπικά ο Λεόντιος 100. Ακόμα, στις 12 Δεκεμβρίου γνωστοποίησε πως η 
Εκκλησία της Κύπρου δεχόταν εγγραφές εθελοντών για τον Ελληνικό Στρατό, 
«ὅπως οὗτοι ἀποτελέσωσι τὴν τιμητικὴν ἀποστολὴν τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου 
πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὸν ὑπὲρ πάντων Ἐθνικὸν Ἀγῶνα ἐναντίον τῆς Ἰταλικῆς 
Ἐπιδρομῆς κατὰ τῆς μητρὸς Ἑλλάδος».
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Τα παραπάνω αποτέλεσαν το πρελούδιο μιας τετραετίας αφειδώλευτης 
προσφοράς του Εθνάρχη και όλων των κοινωνικών στρωμάτων της Κύπρου 
για τη μητέρα Ελλάδα, με απώτερο σκοπό την ένωση μαζί της, με τις βρε-
τανικές ευλογίες, όπως ήλπιζαν. Παράλληλα, ο Λεόντιος προέβαλλε το αί-
τημα για Ένωση σε εκπροσώπους της Βρετανικής Κυβέρνησης χωρίς, όμως, 
να καταφέρει να αποσπάσει οιανδήποτε δέσμευση. Σαφή, εξάλλου, ένδειξη 
της απροθυμίας ανακίνησης του ευαίσθητου αυτού ζητήματος αποτέλεσε η 
βρετανική στάση έναντι του αιτήματος του Λεοντίου για συνεργασία, ώστε 
οι Κύπριοι εθελοντές να ενταχθούν στον Ελληνικό Στρατό. Δηλαδή, μετά από 
πολύμηνη κωλυσιεργία, οι Βρετανοί δρομολόγησαν την ένταξη των Κυπρίων, 
αντί στα ελληνικά στρατεύματα, στο υπό βρετανική διοίκηση Κυπριακό Σύ-
νταγμα (Cyprus Regiment). Από το 1940 έως το 1945 κατετάγησαν στο σώμα 
περισσότεροι από 12.000 εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν το παρόν τους και δι-
ακρίθηκαν σε πολλά μέτωπα, στην Ευρώπη (κυρίως Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, 
Αγγλία), τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Παρά τη μη ικανοποιητική διευθέτηση, για τους Ελληνοκύπριους η συνδρο-
μή στον Αγώνα των Συμμάχων κατά του Άξονα ήταν πάνω απ’ όλα συμμετοχή 
στον Αγώνα της Μητέρας Ελλάδας για την Ένωση μαζί της, και έτσι αποτυπώ-
θηκε στην ατομική και συλλογική μνήμη. Αυτό φάνηκε και από τις εκδηλώσεις, 
με τις οποίες, τιμήθηκε από το 1941 έως το 1944 η «ἔνδοξος» επέτειος του ΟΧΙ, 
η οποία τοιουτοτρόπως καθιερώθηκε η δεύτερη μεγάλη «ἁγία» και «ἐλπιδοφό-
ρος» εθνική επέτειος των Κυπρίων, με πρώτη, βεβαίως, την 25η Μαρτίου. 

Στο μεταξύ, στις 25ης Μαρτίου 1941, ο φλογερός Λεόντιος υπογράμμι-
σε στον Πανηγυρικό τον οποίον εξεφώνησε στη Φανερωμένη: «Δηλῶ [...] 
ἀπεριφράστως καὶ ἐπισήμως κατὰ τὴν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν καὶ ὥραν, ἡ 
ΕΝΩΣΙΣ εἶναι ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, τὸν 
ὁποῖον [...] ἀντιπροσωπεύω ὡς Ἐθνάρχης αὐτοῦ [...]. Ἡ Ἕνωσις εἶναι ἡ θερα-
πεία πάντων τῶν ἠθικῶν καὶ οἰκονομικῶν τῆς Κύπρου δεινῶν, ἡ πανάκεια καὶ 
τὸ πολυπόθητον τέρμα τῶν εὐλογημένων ἀγώνων γενεῶν καὶ γενεῶν».

Στις 28 Οκτωβρίου 1941 καθώς και τις ημέρες που προηγήθηκαν και ακο-
λούθησαν ο Τύπος δημοσίευσε φλογερά άρθρα αφιερωμένα στην επέτειο, με 
τις υπογραφές Ελλαδιτών και Κυπρίων λογίων, πολιτικών και δημοσιογράφων. 
Με εγκύκλιο, η οποία αναγνώστηκε στους ιερούς ναούς στις 19 Οκτωβρίου 
1941, ο Λεόντιος κάλεσε τους Κυπρίους σε νέους εράνους, ώστε η –τελούσα 
υπό Τριπλή Κατοχή πια– Ελλάδα να αναστηθεί «ἐλευθέρα καὶ μεγάλη», περι-
λαμβάνοντας στα σύνορά της και την Κύπρο, «ὡς πρέπουσαν ἐπιβράβευσιν 
τῆς ἀφθάστου θυσίας αὐτῆς ὑπὲρ τοῦ Συμμαχικοῦ πολέμου καὶ ὡς ἀπόδειξιν 
τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Μεγάλης Βρετανίας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν». 
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«Ἐξακολουθήσωμεν τὸν Ἐθνικὸν Ἔρανον, ἐπίσημον ὁμαδικὴν ἔναρξιν τῆς συ-
νεχίσεως ποιοῦντες κατὰ τὴν ἁγίαν καὶ ἐλπιδοφόρον ἡμέραν τῆς 28ης  Ὀκτω-
βρίου, τὴν ἔνδοξον ἡμέραν τῆς πολυυμνήστου ἀποδύσεως τῆς πανενδόξου 
Ἑλλάδος εἰς τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα, τιμῶντες αὐτὴν δια τῆς ἱερᾶς ταύτης 
θυσίας», τόνισε. Προσφέροντας το παράδειγμα, ο ιερός ναός Φανερωμένης 
εισέφερε πάραυτα 350 λίρες, η Αρχιεπισκοπή 300, η Μητρόπολη Πάφου 100 
και προσωπικά ο Λεόντιος 25 λίρες. 

Το 1942 η Εκκλησία της Κύπρου τίμησε την επέτειο με δεήσεις, μνημόσυ-
να (αρχιερατικό και ενοριακά) για τους «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος» πεσόντες 
και φονευθέντες αδελφούς του Ιταλοελληνικού Πολέμου και του Γερμανοελ-
ληνικού και εράνους υπέρ της αγωνιζόμενης για την ανάσταση της «Μητρὸς 
Πατρίδος Ἑλλάδος». «Ἡ προσεχὴς Τετάρτη, 28 Ὀκτωβρίου, εἶναι ἡ μεγάλη 
ἡμῶν ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς ἐκρήξεως τοῦ Ιταλοελληνικοῦ πολέμου, κατὰ τὸν 
ὁποῖον ἡ Μήτηρ ἡμῶν Πατρὶς Ἑλλὰς ἐνίκησε τὴν Ἰταλίαν, [...] ὑψωθεῖσα εἰς 
τὴν συνείδησιν πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν λαῶν τῆς γῆς εἰς ἄφθαστον δόξαν 
καὶ μεγαλεῖον ἀνυπέρβλητον. [...] Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία παραγ-
γέλλει εἰς τὰ ἀγαπητὰ αὐτῆς τέκνα, ἵνα κατὰ τὴν Μεγάλην ταύτην Ἡμέραν 
καθ’ ἅπασαν τὴν ἡμετέραν Νῆσον σπεύσωσιν [...] εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς, [...] 
ἵνα προσευχηθῶσιν ὑπὲρ τῆς νίκης τῆς ἀθανάτου ἡμῶν Μητρός, τῆς γλυκυ-
τάτης ἡμῶν Πατρίδος Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξακολουθή-
σωσιν ἱκετεύοντες τὸν Μέγαν ἡμῶν Θεόν, ὅπως ἀναστήσῃ τὴν Μεγάλην Ἑλ-
λάδα καὶ ἑνώσῃ μετ’ αὐτῆς καὶ τὴν Κύπρον καὶ ὑπὸ τὴν μητρικὴν στέγην τῆς 
αἰωνίας Ἑλλάδος συναγάγῃ εἰς ἕν Κράτος ἐλεύθερον, μέγα καὶ ἰσχυρόν, ἡμᾶς 
καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀλυτρώτους ἀδελφοὺς ἡμῶν καὶ πάντας ἐν γένει τοὺς 
Ἕλληνας ἀπηλευθερωμένους. Ἡ Τετάρτη, 28η  Ὀκτωβρίου 1942, ὁρίζεται ὡς 
Ἐθνικὴ ἡμῶν Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ δίδεται διὰ ταύτης ἐντολὴ τῷ ἱερῷ κλήρῳ 
πανταχοῦ τῆς Κύπρου, ἵνα κατ’ αὐτὴν τελεσθῇ ἡ θεία Λειτουργία εἰς ψυχῆς 
ἀνάπαυσιν καὶ αἰωνίαν μνήμην τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐν τοῖς εἰρη-
μένοις πολέμοις πεσόντων ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ τῶν σφαγιασθέντων ἀμάχων 
ἑλληνικῶν πληθυσμῶν. Εἰς δὲ τὸ τέλος τῆς ἁγίας μυσταγωγίας, ἵνα τελεσθῇ
πανταχοῦ τῆς Νήσου ἡμῶν ἡ τακτικὴ Ἀκολουθία Δεήσεως ὑπὲρ τῆς τελικῆς 
συμμαχικῆς νίκης καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος καὶ ὑπὲρ τῆς 
Ἑνώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος».2

2 Η εν λόγω, Ακολουθία Δεήσεως συντάχθηκε, όπως και η Ευχή, στις αρχές Μαΐου του 1941, 
μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς και την επιβολή στην Ελλάδα καθεστώ-
τος τριπλής Κατοχής (γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής). Βάσει της σχετικής εγκυκλίου, 
Ακολουθία και Ευχή ακολουθούσαν την οπισθάμβωνον ευχή, κάθε Κυριακή και εορτή. Βλ. το 
πολυσήμαντο κείμενο της Ευχής στο Παράρτημα του άρθρου. 
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      Ο ίδιος ο Λεόντιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, το εθνικό μνημόσυνο και τη 
Δέηση στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, όπου στήθηκε κενοτάφιο των 
πεσόντων, καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Το παρόν έδωσαν, μαζί με πλήθος 
κόσμου, επτά Ελλαδίτες αξιωματικοί, οι μαθητές, οι μαθήτριες και το διδακτικό 
προσωπικό του Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Γυμνασίου Θηλέων (Φανερω-
μένης), και επτά Έλληνες αξιωματικοί της Μέσης Ανατολής. Με την άδεια των 
Βρετανικών αρχών, τα καταστήματα δεν άνοιξαν πριν το πέρας της τελετής. 

Ημέρα προσευχής, μνημοσύνων και δεήσεων σε ολόκληρη την Κύπρο απο-
τέλεσε, βάσει παρόμοιας εγκυκλίου του Λεοντίου, και η 28η Οκτωβρίου 1943. 
Στη Λευκωσία επίκεντρο του εκκλησιαστικού εορτασμού, του οποίου την οργά-
νωση ανέλαβε το Ελληνικό Προξενείο, αποτέλεσε ο Ιερός Ναός της Παναγίας 
Φανερωμένης. Λόγω της πολυήμερης ασθένειας του Τοποτηρητή, της μεγαλο-
πρεπούς τελετής προέστη ο Έξαρχος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Ιερώνυμος. Με-
ταξύ των επισήμων προσκεκλημένων, οι οποίοι έδωσαν το παρόν τους, μαζί με 
τη μαθητιώσα νεολαία και πλήθος κόσμου, ήταν ο Κυβερνήτης Charles Woolley 
και άλλοι Βρετανοί αξιωματούχοι και αξιωματικοί, Έλληνες αξιωματικοί, ο δή-
μαρχος Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης και ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Πούλιας. 

Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 29 Οκτωβρίου 1942.
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«[…] Τελέσαντες λειτουργίας, μνημόσυνα, καὶ δεήσεις ἐν πάσῃ τῇ Κύπρῳ, 
ἐμακαρίσαμεν τοὺς πεσόντας κατὰ τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα καὶ εὐχαριστήσα-
μεν τὸν Παντοδύναμον Θεὸν καὶ τὴν Παναγίαν Θεοτόκον ἐπὶ τῇ θριαμβευτικῇ 
νίκῃ τῆς Μητρὸς ἡμῶν Πατρίδος Ἑλλάδος κατὰ τῆς Ἰταλίας, εὐχηθέντες τα-
χεῖαν τελικὴν νίκην καὶ κατὰ τῶν ἄλλων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐχθρῶν καὶ ἐπίστε-
ψιν τοῦ ὑπερτάτου ἀγῶνος [...] διὰ πλήρους ἐπιτυχίας καὶ ἕνωσιν ἁπάντων 
τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν κρατικὴν στέγην τῆς ἀνισταμένης Μεγάλης Ἑλλάδος», 
τηλεγράφησε ο Λεόντιος, στην εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση, στο Κάιρο.

Θείες λειτουργίες και μνημόσυνα υπέρ των πεσόντων και σφαγιασθέ-
ντων αδελφών τελέσθηκαν και την τέταρτη επέτειο του «ΟΧΙ». Προηγήθη-
κε, στις 10 Οκτωβρίου 1944, η προκήρυξη παγκύπριων εθνικών εράνων υπέρ 
της απελευθερουμένης ήδη, «μεγαλομάρτυρος Ἑλλάδος», προς ανακούφιση 
των ηρώων και μαρτύρων αδελφών. Πρωτοστατώντας ξανά, Φανερωμένη και 
Αρχιεπισκοπή εισέφεραν 3.000 λίρες και 2.000 λίρες αντίστοιχα. «Μετὰ τοῦ

Φωνή της Κύπρου, 30 Οκτωβρίου 1943.
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ΑΙΑΚ/ΑΑΚΛ, φάκ. Θ΄ έγγρ. 30: 
Εγκύκλιος «Περὶ δεήσεων ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἡμῶν ἐπετείῳ 

τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου 1943», 18 Οκτωβρίου 1943.
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Ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ εὐχαριστοῦμεν τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ ἐπὶ τῇ 
θριαμβευτικῇ νίκη καὶ τῇ ἐπισήμῳ ἐγκαταστάσει τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσε-
ως, ἐν ταῖς ἐλευθέραις Ἀθήναις. Καθ' ἅπασαν τὴν Κύπρον ἐτελέσαμεν χθὲς 
Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Μητρὸς Πατρίδος. Ἑλλὰς Ἀνέστῃ, Κύ-
προς συγχαίρουσα ζητεῖ δικαιοσύνην καὶ ἐλευθερίαν αὐτῆς», έγραψε στις 21 
Οκτωβρίου στον Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου ο Λεόντιος, συ-
νοψίζοντας σε λίγες γραμμές πεπραγμένα, ευχές και οράματα.

Ήταν, ωστόσο, σαφές πως, παρά την έμπρακτη και συνεχιζόμενη συμβολή 
της Κύπρου στον Συμμαχικό Αγώνα, οι Βρετανοί δεν ήταν πρόθυμοι να συζη-
τήσουν καν τη προοπτική της Ένωσης. Από την πλευρά της η Ελληνική Κυ-
βέρνηση, ούσα αντιμέτωπη με ζωτικά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, 
δεν επιθυμούσε να διαταράξει τις σχέσεις της με τη Μεγάλη Βρετανία.

Εν κατακλείδι, ενώ η Ελλάδα τελούσε ακόμη υπό Κατοχή και οι προσπά-
θειες εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου εκεί τιμωρούνταν απηνώς, στην αλύ-
τρωτη Κύπρο, η επέτειος του ΟΧΙ, της έναρξης του Ιταλοελληνικού Πολέμου 
και των συνακόλουθων ελληνικών θριάμβων καθιερώθηκε ως εθνική επέτει-
ος, επίσημα τιμώμενη, παρουσία πλήθους κόσμου, καταρχάς, με την ανοχή 
και, ακολούθως, με τη συμμετοχή των Βρετανικών Αρχών, πάντα με πρωτα-
γωνιστικό τον λόγο και τον ρόλο της «Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας Κύ-
πρου» και του Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. 

Κατά τους μήνες που ακολούθησαν την απελευθέρωση της «Μητρὸς Ἑλ-
λάδος» και το τέλος του Πολέμου, η ματαίωση, για άλλη μια φορά, της προσ-
δοκίας της Ένωσης προστέθηκε στο μωσαϊκό των απογοητεύσεων, οι οποίες 
αποτέλεσαν τον καμβά του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων, με 
πολιτικό ηγέτη τον διάδοχο του Λεοντίου.3 

ΕΥΧΗ 
«ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων Σου. 
Ἡ κιβωτὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης Σου, ἡ πιστή Σου Μεγαλομάρτυς Ἑλλὰς 

ἧς τὴν νικητήριον κατὰ τῶν βαρβάρων προέλασιν μετὰ βαΐων ἀνευφημήσαμεν, 

3 Ο Λεόντιος εξελέγη και ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκοπος στις 20 Ιουνίου 1947. Απεβίωσε 36 
ημέρες αργότερα.
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ἐν αὐταπαρνήσει γενναίως ἐθυσίασεν Ἑαυτὴν ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τῆς 
ἐλευθερίας. Καὶ πάσχει τὰ ἅγια πάθη αὐτῆς, ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἑλλάς, καὶ φρικτῶς 
δοκιμάζεται ὑπὸ τοὺς ἀδίκους πόδας πολεμίων ἀλλοφύλων, ὁ δὲ χριστιανικὸς 
ὀρθόδοξος λαός Σου ἀλγῶν στενάζει ὑπὸ τὸ βαρὺ πέλμα ἀλλοδόξων ἐχθρῶν. 
Σύντριψον αὐτούς, Κύριε τῶν Δυνάμεων, καὶ ἐξολόθρευσον αὐτούς. Ἐνίσχυσον 
δὲ τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Γεώργιον τὸν Δεύτερον καὶ τὸν Βασιλέα τῆς 
Ἀγγλίας Γεώργιον τὸν Ἕκτον καὶ τοὺς Συμμάχους αὐτῶν, καὶ δὸς θριάμβους 
εἰς τὰς κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέραν δυνάμεις αὐτῶν, καὶ χάρισαι αὐτοῖς 
τὴν τελικὴν νίκην κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ κραταίωσον ἐν ἐλευθερίᾳ 
τὰ Ἔθνη αὐτῶν καὶ μεγάλυνον ἐν ἐκτάσει τὰ Κράτη αὐτῶν. Ναί, Βασιλεῦ 
Οὐράνιε, ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, κέλευσον, ἵνα 
ἡ Μεγάλη Ἑλλὰς ἀναστῇ καὶ περιλάβῃ ἐν Ἑαυτῇ κρατικῶς ἡνωμένα πάντα τὰ 
τέως ἐλεύθερα καὶ ὑπόδουλα τέκνα αὐτῆς ἐλεύθερα, ἀξίωσόν δε καὶ ἡμᾶς, τὸν 
ἑλληνικὸν κυπριακὸν λαόν, ἵνα διέλθωμεν ἐν ὑπομονῇ τὰς προσκληρωθείσας 
ἡμῖν δοκιμασίας καὶ ἴδωμεν τὴν Ἕνωσιν τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος, ὅτι 
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ 
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, Ἀμήν!
ΑΙΑΚ/ΑΑΚΛ, φάκ. Θ΄ έγγρ. 28: «Ευχή […]», Πάφου Λεόντιος, Τοποτηρητής 
τοῦ Αρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, 6 Μαΐου 1941.
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 ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Το θέμα της Αγωγής προς τους νέους μας υπήρξε πολύ βασικό σε όλους 
τους λαούς του κόσμου, διότι  πίστευαν ότι η αγωγή αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση για την ευτυχία τους και, παράλληλα,  την πρόοδο της πατρίδας 
τους.

Στους αρχαίους Έλληνες η Αγωγή αποτελούσε πρωταρχικό μέλημα. Όχι 
μόνο στην πράξη αλλά και σε ολόκληρη την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και 
φιλοσοφία είναι διάχυτο το πνεύμα της Αγωγής, σε όλες της τις πτυχές προς 
τους νέους.

 Στον Όμηρο λ.χ. η έννοια της Αγωγής είναι ταυτισμένη με την ανδρεία 
και την υπεράσπιση της πατρίδας. «εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περί πά-
τρης» (Ομήρ. Ιλιάδ. Μ. 243). 

Καλλιεργείται, επίσης, η έννοια του σεβασμού των πεσόντων στις μάχες. 
Είναι πάρα πολύ συγκινητική η σκηνή της απόδοσης του νεκρού Έκτορος 
προς τον πατέρα του Πρίαμο από τον Αχιλλέα. Αμφότεροι κλαίνε για τα κακά 
του πολέμου. Ο Γέρο Πρίαμος για τον άλκιμο και ηρωικό του γυιό, και θείος 
Αχιλλεύς για τον επιστήθιο φίλο του Πάτροκλο και για τον γέροντα πατέρα 
του! Οπότε ο Αχιλλεύς λέγει με βαθύτατο σεβασμό προς τον χαροκτυπημένο 
Πρίαμο:  

«Θα γίνουν, γέρο Πρίαμε, και τούτα όπως τα λέγεις∙
τον πόλεμο όσον καιρό ηθέλησες, θα παύσω.
Αυτά ’πε και τού έπιασε την δεξιά παλάμη
απ’ τον αρμό, ότι ήθελε να μη φοβάται ο Γέρος…»

                                                             (Ομήρ. Ιλιάδ. Ω, 510 και εξής).
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 Ο σεβασμός προς την Πατρίδα και  τον θεσμό της οικογένειας είναι πολύ 
βαθύς. Ως εκ τούτου ο Οδυσσέας προτιμά την πτωχή Ιθάκη, την ἀμύμονα= 
ενάρετη σύζυγό του Πηνελόπη που τον περιμένει με ελπίδα και πίστη αντιπα-
λεύουσα προς τους ἀγήνορες=αυθάδεις μνηστήρες, και τον εφετό γιό του τον 
Τηλέμαχο. Για τούτο χωρίς δισταγμό απορρίπτει την πρόταση της Καλυψώς 
να μείνει κοντά της και να  τον αναδείξει αθάνατο Θεό. 

«Ο Οδυσσέας βυθισμένος στον καημό του, να δει καπνό της πατρικής του 
γης ψηλά να ανυψώνεται, απελπισμένος εύχεται τον θάνατο. «αὐτὰρ Ὀδυσσεύς, 
ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται»1.

 Η έννοια της Αρετής καλλιεργείται σε τέτοιο υψηλό βαθμό, ώστε ο Μέ-
γας Βασίλειος να αναφωνήσει με θαυμασμό «Ὡς δ᾿ ἐγώ τινος ἤκουσα δεινοῦ 
καταμαθεῖν ἀνδρὸς ποιητοῦ διάνοιαν2, πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τῷ Ὁμήρῳ ἀρετῆς 
ἐστιν ἔπαινος, καὶ πάντα αὐτῷ πρὸς τοῦτο φέρει, ὅ, τι μὴ πάρεργον·»3 δηλ. 
όπως άκουσα από κάποιο από κάποιο άνθρωπο, ικανό να κατανοήσει το πνεύ-
μα του Ποιητή, ολόκληρη η ποίηση του Ομήρου είναι έπαινος της Αρετής, και 
όλα σ’ αυτόν, εκτός από τα επουσιώδη, οδηγούν στην Αρετή.

Όμως, τα σημερινά στατιστικά δεδομένα μας κάνουν να αγωνιούμε πολύ 
έντονα. Στο χριστιανικό περιοδικό «ΖΩΗ» διαβάζουμε: «Οι συμμορίες ανη-
λίκων εξελίσσονται σε αληθινή μάστιγα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της 
Αστυνομίας, το 2021 συνελήφθησαν 5.460 ανήλικοι για τη διάπραξη διαφό-
ρων αδικημάτων (ανθρωποκτονίες, βιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, 
διαρρήξεις κ.λ.π.). Με απλά λόγια κάθε μέρα συλλαμβάνονται 15 ανήλικοι για 
εγκληματική δραστηριότητα! Από τους συλληφθέντες μάλιστα, οι 300 ήταν 
ηλικίας 7-12 χρονών. Ποσοστό 40% των συλληφθέντων ανηλίκων ενέχονται 
σε κλοπές ή διαρρήξεις, 9% σε υποθέσεις ναρκωτικών, 8% σε παράνομη οπλο-
κατοχή… υπολογίζεται ότι κάθε μήνα ένας ανήλικος δολοφονείται από συνο-
μήλικούς του…»4.  Τα δε κρούσματα της νεανικής παραβατικότητας συνεχώς 
πληθαίνουν, όπως ακούμε στα δελτία ειδήσεων. 

Το ερώτημα είναι ποια πρότυπα  προβάλλουμε στους νέους μας;  Τι πρό-
τυπα τούς προσφέρουμε ως οικογένεια, ως εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, ως κοι-
νωνία; Με ποιες εικόνες «βομβαρδίζονται» καθημερινά από τα Μ.Μ.Ε. και 

1 Ομήρου Οδύσσεια, Α΄ 57-59
2 Πρόκειται για τον σοφό διδάσκαλό του Λιβάνιο
3 Μεγάλου Βασιλείου, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ».
4 Περιοδικό «ΖΩΗ»,   έτος 112ον/Σεπτέμβριος 2022/4270/ σελ. 96 / ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
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από το διαδίκτυο, όταν αποσύρονται στο δωμάτιό τους για μελέτη; Δυστυ-
χώς, αυτά εγγράφονται στην ψυχοσύνθεσή τους ως πρότυπα. 

  Όταν χλευάζονται από δήθεν προοδευτικούς οι ιερές έννοιες της Πίστε-
ως προς τον Ιησού Χριστό, της Εκκλησίας, της Πατρίδος, της Οικογένειας,  
όταν αμφισβητούνται τα ιστορικά μας επιτεύγματα, όπως η Εθνεγερσία του 
1821 και οι διαλάμψαντες ήρωές μας,  όταν υποσκάπτονται συστηματικά οι 
αξίες του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού, τότε ο πόθος των νέων μας για 
τη βίωση των υψηλοφρόνων ιδανικών, και ο έμφυτος ενθουσιασμός τους θα 
διοχετευθεί σε  έωλες κατευθύνσεις. Όταν δεν τους  προσφέρουμε τις δυνα-
τότητες να αισθανθούν υπερήφανοι για την Πατρίδα μας, την Ιστορία μας 
και την αγλαόκαρπη Ορθοδοξία μας, τότε θα αισθάνονται υπερήφανοι για τη 
μαγκιά και θα θαυμάζουν κατασκευασμένα  και εφήμερα είδωλα.

Ως εκ τούτου το πρώτο χρέος των Γονέων και των Εκπαιδευτικών είναι να 
αναπτύξουμε αρμονικές σχέσεις με τα παιδιά μας, και με τα πνευματικά μας 
παιδιά, για να μπορούμε να τα καλλιεργούμε ηθικά και πνευματικά. 

 Πολύ σοφά ο μεγάλος μύστης της ψυχής των ανθρώπων, ο θείος Παύ-
λος εντέλλεται πατρικώς: «Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· 
τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. 2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντο-
λὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς 
γῆς. 4 καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾿ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν 
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ( Ἐφ. Στ΄ 1-4).  

Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν την αναμφισβήτητη 
αλήθεια ότι έχουμε μια λαμπρή ιστορία, η οποία αρχίζει από τον καιρό του 
Ομήρου μέχρι σήμερα. Στο μακρύ αυτό διάστημα γράψαμε σελίδες δόξας και 
ηρωισμών και δημιουργήσαμε πολιτιστικά επιτεύγματα, όπως ο Παρθενώνας 
και η Αγία Σοφία, αλλά περιπέσαμε και σε θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία 
πληρώσαμε με αίμα και εθνικό πόνο, (Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, 
Τουρκοκρατία, Μικρασιατική καταστροφή, ημικατεχόμενη Κύπρος). Οι νέοι 
μας επιβάλλεται να βιώνουν και τις δύο πτυχές του ιστορικού μας παρελθό-
ντος, για να διδάσκονται από τις ιστορικές μας δόξες αλλά και από τις τραγι-
κές μας καταστροφές.

Εμείς, βέβαια, οφείλουμε συνεχώς να προβάλλουμε πρότυπα στην ψυχο-
σύνθεσή τους, για να βιώνουν συνεχώς τις υψηλόφρονες έννοιες του Θείου, 
της φιλοπατρίας, της οικογένειας, της αδελφικής αλληλεγγύης. 
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Ας τους μιλήσουμε για τη φιλοπατρία των Αρχαίων Αθηναίων Εφήβων, 
και ας  βιώσουμε μαζί τους τις ιερές έννοιες του περίφημου Όρκου τους:

«Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά...
Τὴν δὲ Πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω».

Ας τους μιλήσουμε για τους Τρεις Ιεράρχες, οι οποίοι συνδύαζαν κατά ένα 
ιδεατό τρόπο την Πίστη στον Ιησού Χριστό με τη αγάπη προς στα κλασικά μας 
γράμματα. Ας αναδείξουμε μέσα τους, ως πρότυπο προς μίμηση, τη θεολογική 
τους σοφία, την ένθεη δράση τους, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο τους. 
Πόσοι άραγε από τους νέους μας γνωρίζουν ότι ο Μέγας Βασίλειος, με την ια-
τρική του ιδιότητα, φρόντιζε «ἰδίαις χερσίν» τους λεπρούς της εποχής εκείνης; 

 Πότε «παρακαλέσαμε» τα παιδιά μας να κλείσουν την τηλεόραση ή τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και να καθίσουμε μαζί τους με στοργή και αγάπη 
πολλή και  να τους πούμε: «Παιδιά μου θέλω πολύ να σας διαβάσω ένα διάλο-
γο, και να μου πείτε τις σκέψεις σας».

Και να τους διαβάσουμε το πιο κάτω κείμενο, αφού προηγηθεί μια μικρή 
δική μας εισαγωγή.

Μόδεστος: (Πανίσχυρος και αδίστακτος εκπρόσωπος του αιρετικού αρει-
ανού αυτοκράτορα Ουάλη). Πῶς γίνεται αὐτό, να μη φοβάσαι εσύ τη βασιλική  
εξουσία;

Βασίλειος: Γιατί δὲ φοβᾶται δήμευση αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει τίποτα, ἐκτὸς 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ τριμμένα παλιὰ ροῦχα καὶ μερικὰ βιβλία. Αὐτὰ εἶναι ὅλο τὸ βιός 
μου, Μόδεστε! Ἡ ἐξορία πάλι δὲ μὲ τρομάζει γιατί δὲν ἔχω τόπο δικό μου. Καὶ 
ἡ Καισάρεια στὴν ὁποία τώρα κατοικῶ δὲν εἶναι δική μου. Ὅπου λοιπὸν κι ἂν 
μὲ πετάξετε θὰ εἶναι τόπος τοῦ Θεοῦ κι ἐγὼ θὰ εἶμαι πάροικος καὶ παρεπίδη-
μος. Τὰ βασανιστήρια; Τί νὰ κάνουν κι αὐτὰ σὲ σῶμα σὰν τὸ δικό μου! Ἕνα 
πρῶτο κτύπημα θὰ δώσεις κι ὅλα τελείωσαν ἀμέσως. Αὐτὸ εἶσαι ἱκανὸς νὰ τὸ 
κάνεις. Μὲ ἀπειλεῖς μὲ θάνατο; Θὰ μοῦ γίνεις εὐεργέτης. Αὐτὸ ποθῶ κι ἐγώ, 
νὰ πάω πιὸ γρήγορα στὸν Θεό, γιὰ τὸν ὁποῖο ζῶ καὶ ἀγωνίζομαι. Βιάζομαι νὰ 
φθάσω στὸν Θεό μου, στὸν Πατέρα μου!…

Μόδεστος: Κανεὶς μέχρι τώρα δὲν μίλησε μὲ τόσο θάρρος στὸ Μόδεστο, 
κανεὶς δὲν εἶχε μπροστά μου τόση παρρησία.

Ἦρθε καὶ ἡ ὥρα τοῦ κεραυνοῦ. Ὁ Βασίλειος δὲν κρατήθηκε. Οἱ στιγμὲς 
εἶναι μεγάλες, κρίσιμες, ἱστορικές. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κατηγορήσει 
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κανεὶς ἐγωιστή!

Βασίλειος: Γιατί δὲν συνάντησες ποτέ σου ἀληθινὸ Ἐπίσκοπο. Ἀλλοιῶς. 
θὰ σοῦ μιλοῦσε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀφοῦ θ’ ἀγωνιζόταν γιὰ τόσο ὑψηλὰ πράγ-
ματα.

 (Ὁ Βασίλειος εἶδε τώρα τὸν συντριμμένο Ἔπαρχο, μέτρησε καὶ τὸ βαρὺ 
λόγο ποὺ ξεστόμησε καὶ θέλησε νὰ μαλακώσει τὴν ἀτμόσφαιρα). Ἐμεῖς οἱ ὀρ-
θόδοξοι, Ἔπαρχε, εἴμαστε καλοὶ καὶ ταπεινοὶ ὅσο κανεὶς ἄλλος. Ὄχι μόνο στὸ 
βασιλιὰ δὲ φερόμαστε ὑπεροπτικά, μὰ οὔτε καὶ στὸν πιὸ μικρὸ ἄνθρωπο. Ἂν 
ὅμως τύχει νὰ κινδυνεύει ἡ πίστη  μας στὸν Θεό, τότε περιφρονοῦμε τὰ πάντα 
καὶ ἀγκαλιάζουμε αὐτήν. Τότε ἡ φωτιά, τὸ ξίφος τοῦ δήμιου, τὰ θηρία καὶ τὸ 
ξέσκισμα τῆς σάρκας μας μὲ τὰ νύχια τῶν βασανιστῶν φέρνει σὲ μᾶς περισσό-
τερο εὐχαρίστηση παρὰ φόβο. Γι’ αὐτὸ κάνε ὅ,τι θέλεις, ὅ,τι ἔχεις δικαιοδοσία. 
Βρίσε με, ἀπείλησέ με ὅσο θέλεις.

 Ἂς τὸ ἀκούσει ὅμως κι ὁ Βασιλιάς αὐτό: δὲν θὰ μὲ καταφέρεις νὰ δεχθῶ 
τὴν κακοδοξία, ἔστω κι ἂν μὲ  ἀπειλήσεις καὶ με χειρότερα5.

 Και με τη γλώσσα του Μεγάλου Βασιλείου. «Πῦρ δὲ καὶ ξίφος καὶ θῆρες 
καὶ οἱ τὰς σάρκας τέμνοντες ὄνυχες, τρυφὴ μᾶλλον ἡμῖν εἰσιν ἢ κατάπληξις. 
Πρὸς ταῦτα ὕβριζε, ἀπείλει, ποίει πᾶν ὁτιοῦν ἂν ᾖ βουλομένῳ σοι, τῆς ἐξουσί-
ας ἀπόλαυε.

 Ἀκουέτω ταῦτα καὶ βασιλεύς, ὡς ἡμᾶς γε οὐχ αἱρήσεις οὐδὲ πείσεις συν-
θέσθαι τῇ ἀσεβείᾳ, κἂν ἀπειλῇς χαλεπώτερα…».

Ας ενδιατρίψουμε με τους φερέλπιδες νέους μας και γύρω από την ηρωική 
απάντηση  του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθη-
τή. «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικού-
ντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτωςἀποθανοῦμεν καὶ 
οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». 

Ήταν μια ηρωική απάντηση την οποία τόσο εύστοχα αξιοποίησε αργότε-
ρα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΧΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.
ΕΙΧΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ.

5 Στυλιανού Γ. Παπαδόπουλου, Η ζωή ενός Μεγάλου (Βασίλειος Καισαρείας) Έκδοσις Απο-
στολικής Διακονίας 1979, σ. 309- 320, αποσπάσματα. 

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ; Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ!
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ; ΟΙ ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ.

ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ; Η ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΛΙ.
Ας μιλήσουμε στους νέους και  ιδιαίτερα στις νέες μας για την πατριωτική, 

εκπαιδευτική και κοινωνική δράση της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, η οποία 
μαρτύρησε στις 19 Φεβρουαρίου 1589, μετά από έντονη και αξιόλογη χριστια-
νική δραστηριότητα  και αλληλεγγύη προς τις  πτωχές νεάνιδες, η οποία ενό-
χλησε τους Τούρκους. Βασική επιδίωξη της ήταν η τόνωση του ορθόδοξου 
ιδεώδους και η διατήρηση της ελληνικής συνείδησης.  

Ας  μελετήσουμε μαζί τους τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο 
οποίος υπήρξε μια φωτεινή μορφή στο μέσο του πνευματικού σκότους της 
τουρκοκρατίας, ο οποίος τόσο πολύ αγωνίσθηκε για την ελληνική παιδεία και 
βοήθησε το Γένος να μην τουρκέψει. Οι δε νουθεσίες του μέχρι και σήμερα 
είναι διαχρονικές, συγκινητικές και τα μάλιστα αξιόλογες. 

Ας αξιοποιήσουμε την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανά-
σταση για να θυμίσουμε στα παιδιά μας ποια ήταν τα ιδανικά των Αγωνιστών 
που μας απελευθέρωσαν. Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος έγραφε ο Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης. Αγωνιζόμαστε για τον Χριστό και τον Λεωνίδα ανέφε-
ραν στην Προκήρυξή τους ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας και ο Αθανάσιος 
Διάκος. 

«Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν 
επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος», 
διακήρυξε ο ελευθερωτής των «ραγιάδων» Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην 
περίφημη εκείνη ομιλία του προς του νέους των Αθηνών, την οποία εκφώνησε 
στην Πνύκα.

Τι γνωρίζουν τα παιδιά μας για τη συμβολή του νεαρού τότε αξιωματικού 
Παύλου Μελά και άλλων ευαρίθμων αγωνιστών στον Μακεδονικό Αγώνα;  
Στα γενέθλιά τους, ας τους φέρουμε ως δώρο το περίφημο βιβλίο της Πηνε-
λόπης Δέλτα.  Μέσα από τις σελίδες του θα βιώσουν ώρες αφθάστου εθνικού 
μεγαλείου, ηρωισμού και αυτοθυσίας. Θα αισθανθούν εντονότερα το χρέος 
τους προς την Πατρίδα και την αξία της πολυπόθητης έννοιας της Ελευθερίας.  
Θα βιώσουν την αγνότητα των οραματισμών όλων των Ελλήνων αγωνιστών 
για να κρατήσουν αλώβητο  τον Ελληνισμό στη αιματοποτισμένη Γη της Μα-
κεδονίας μας.  Στις ευαίσθητες νεανικές τους ψυχές θα μιλήσουν έντονα οι 
μορφές του νεαρού Αποστόλη, του μικρού Γιωβάν, της δασκάλας Ηλέκτρας 
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και των ηρωικών πρωταγωνιστών, καπετάν Άγρα και καπετάν Νικηφόρου. Θα 
πονέσουν για τα εγκλήματα των κομιτατζήδων, αλλά και θα νιώσουν εθνική 
συγκίνηση και ανάταση  για τους ηρωισμούς, τον πατριωτισμό και την αυτο-
θυσία όλων των Ελλήνων Αγωνιστών. Χάρη στην αυτοθυσία εκείνων σήμερα 
η Μακεδονία είναι Ελληνική!   

Ας προβάλουμε στις ευαίσθητες ψυχές τους παραδείγματα από την ηρω-
ική εποποιία του 1940 που έκανε τον αποκληθέντα «Πατέρα της Νίκης» τον 
Ουίντων Τσιώρτσιλ να αναφωνήσει γεμάτος θαυμασμό. «Μέχρι σήμερα 
λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από τώρα και στο εξής πρέ-
πει να λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες». Ας τους δωρίσουμε 
και στην περίπτωση αυτή το εξαιρετικό και γλαφυρότατο βιβλίο του Άγγελου 
Τερζάκη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ 1940 – 1941». Και αν ο χρόνος δεν τους 
επιτρέπει να το μελετήσουν, ας τους διαβάσουμε εμείς σε μια οικογενειακή σύ-
ναξη ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του θελκτικότατου αυτού βιβλίου 
που αναφέρεται στην Εαρινή Επίθεση των Ιταλών, που διήρκεσε από τις 9-22 
Μαρτίου 1941, και συγκεκριμένα στην κατάληψη του υψώματος 731. Αν οι 
Ιταλοί καταλάμβαναν το ύψωμα εκείνο, τότε η Ελλάδα έπεφτε στα χέρια των 
Ιταλών. Αλλά «η μεγάλη εαρινή επίθεση είχε καταλήξει σε ήττα μεγάλη και 
ανεπανόρθωτη των Ιταλών. Μπροστά στα μάτια του Ντούτσε. Δώδεκα ιτα-
λικές μεραρχίες, με αεροπορία ισχυρή και άφθονα εφόδια, είχαν ριχτεί σε έξι 
ελληνικές μεραρχίες δίχως αεροπλάνα, πεινασμένες, ξεθεωμένες, και δεν τους 
πήρανε ούτε μια σπιθαμή γης. Το φαινόμενο ξεφεύγει από τη σφαίρα της 
λογικής, περνάει στην περιοχή του θαύματος». ( Περιοδ. Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ, 
σελ.284- 286).

Ας μη μείνουμε, όμως, σε παραδείγματα από τη μακρινή μας ιστορία. Ας 
αντλήσουμε διδάγματα και από την Ανατολική Ελλάδα, την αγιοτόκο και 
ηρωοτόκο Κύπρο μας. Ας μεταβούμε νοερά με τα παιδιά μας στο προσκυνη-
τάρι της Λευτεριάς, στα Φυλακισμένα  Μνήματα, εκεί όπου 9 άλκιμοι νέοι ανέ-
βηκα στο ικρίωμα της αγχόνης ψάλλοντας τον ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΥΜΝΟ. Εκεί 
σίγουρα θα βιώσουμε το μεγαλείο του απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπρια-
κού Ελληνισμού και ιδιαίτερα το πνεύμα του «θνήσκειν ὑπέρ φίλης Πάτρης» 
της άλκιμης ελληνικής νεολαίας.

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΟΠΟΝ 
ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ
                                                             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΦΝΕΣ ΦΥΤΡΩΣΑΝ ΣΤΗ ΓΗ
ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ,

ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΡΙΓΕΙ.
ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ.
                                                                   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

Και όντως, η ιστορία του απελευθερωτικού Αγώνα του κυπριακού Ελλη-
νισμού είναι γεμάτη από νεαρούς ήρωες που ξεπέρασαν τους  «κλαυθμούς 
και τους οδυρμούς» του θανάτου και στάθηκαν απέναντι του με αξιοπρέπεια, 
υπερηφάνεια, ευψυχία... και ευτυχία!   

Ευτυχία; Ναι, με ευτυχία! Το έγραψαν οι ίδιοι ολοκάθαρα προς στους δι-
κούς τους. Ένιωθαν βαθύτατη γαλήνη, χαρά και ευτυχία!  Πού οφείλεται άρα-
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γε αυτή η ευτυχία και η υπέρβαση του δέους του θανάτου!  Την απάντηση 
μάς την δίδει λιτά, «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ», Ο ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΠΑΤΑΤΣΟΣ.

 «…ΝΑΙ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, ΧΑΙΡΩ. Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΧΑΙ-
ΡΩ». Η συναίσθησις  ότι σύντομα η ψυχή μου θα φτερουγίζει γύρω από τον 
ένδοξο θρόνο Του, με κάνει να  ΧΑΙΡΩ. Ο Θεός με αγαπά, γι’ αυτό και θα 
με πάρει κοντά Του!...». 

Ας μελετήσουμε επισταμένα και βιωματικά τις τελευταίες επιστολές των 
νεαρών μελλοθανάτων, οι οποίοι, ενώ τους ανέμενε η κρεμάλα, έψαλλαν  πα-
τριωτικά τραγούδια και αισθάνονταν ενωμένοι  με τον Χριστό στον ουρανό6. 

Υπάρχει άραγε ψυχή ελληνική και χριστιανική που θα διαβάσει την τε-
λευταία επιστολή του Στέλιου Μαυρομμάτη, που να μην δακρύσει και να μη 
βιώσει το κάλλος του μεγαλείου της; 

«... Τώρα που σας γράφω, ευρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό κελί της φυλακής 
μου, περιμένοντας με θάρρος και υπομονή τον δήμιο να έλθει να με οδηγήσει 
στον τόπο της εκτελέσεώς μου. Αισθάνομαι τον εαυτό μου ισχυρό και γαλή-
νιο, γιατί έχω μέσα μου τον Χριστό και είμαι βέβαιος  ότι θα με βοηθήσει μέ-
χρι τέλους... Θέλω να ξέρετε  πως ο υιός σας και αδελφός σας πέθανε με το 
χαμόγελο στα χείλη, γιατί κράτησε μέχρι τέλους τον ιερόν όρκο που έδωσε 
να θυσιαστεί χάριν της ελευθερίας της  Κύπρου....». 

 Πού  βρήκαν άραγε αυτό το μεγαλείο και αυτό το ηθικό σθένος;

Την απάντηση μάς την δίδει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ, ο οποίος απαγ-
χονίστηκε από τούς Άγγλους στις   21 Σεπτεμβρίου 1956, μαζί  με τον Μιχάλη 
Κουτσόφτα και τον Στέλιο Μαυρομμάτη.  Ήταν ηλικίας 22 χρονών. Ο μόνος 
έγγαμος απ’ όσους  κρέμασαν οι Άγγλοι. Ήταν πατέρας τριών παιδιών. 

 Έγραφε στον αδελφό του:

«Αυτά τα σκοτεινά κελιά, που άλλοτε ήσαν κελιά τής φρίκης και του τρό-
μου, είναι τώρα κελιά λαμπερά, χαράς και υπερηφάνειας... Περιμένουμε την 
ημέρα τής  εκτελέσεώς μας σαν άγια  ώρα τής Ελευθερίας!».

Το τελευταίο  «χαίρετε» το χριστιανικό  «χαίρετε» ο Ανδρέας Παναγίδης 
το απευθύνει στα πενθερικά του και στους κουνιάδους του.

6 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΕΘΝΟΜΑΡΓΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟ-
ΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ».

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
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« ...Σας στέλλω το τελευταίο μου μήνυμα από τα προπύλαια τού θανά-
του... Τώρα που ξέρω ότι σε μια μέρα θ’ αντικρίσω την αγχόνη, έχω διπλάσιο 
θάρρος από πριν. Ο Χριστός είναι πάντα συντροφιά στα κελιά μας! Ο Χρι-
στός μάς γεμίζει την καρδιά με αληθινή χαρά.   Παρακαλούμε τον Θεό να 
μας σώσει όχι το σώμα αλλά την ψυχή !...».

Το ίδιο πνεύμα τής αυτοθυσίας  το συναντούμε και στους αγωνιστές που 
έπεσαν μαχόμενοι στα πεδία των μαχών για το ίδιο ιδανικό της ελευθερίας. 
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου λ.χ. πριν από το ηρωικό ολοκαύτωμά του είπε ευθαρ-
σώς στους συντρόφους του.

  «Εγώ θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω»! «Ο σπόρος 
που σπείραμε βλάστησε. Άναψε και φούντωσε η φλόγα στις καρδιές όλων 
των Ελλήνων. Τίποτε δεν μπορεί πια να την σβήσει. Ο θάνατός μου θα την 
φουντώσει ακόμα περισσότερο. Η Λευτεριά θα ανατείλει όπου νά 'ναι λα-
μπρή...». 

Ακολούθησε  η γνωστή ηρωική του θυσία, η οποία κατά τον Νίκο Κρανι-
διώτη έγινε

Λαμπάδα τ’ αντρειωμένο {του} κορμί
και Φως που καίει.

Ήλιος που περπατάει στον ουρανό
Κι ανάβει, με το σπαθί τής λεβεντιάς

τη νέα Ελπίδα.
             {έγινε} 

Βάτο φλεγόμενη στη Γη τού Μαχαιρά!
{και}χάραξε με τ’ αναμμένα δάκτυλα

των εικοσιεννιά {του} χρόνων
τής Λευτεριάς Δεκάλογο για τη Φυλή {του}7.

Η πιο κάτω φωτογραφία παρουσιάζει μωρά κάποιου Δημοτικού Σχολείου 
της Κύπρου σε διαδήλωση εναντίο των Άγγλων στρατιωτών, τα οποία φωνά-
ζουν δυναμικά ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ. Η διαδήλωση με ελληνικές 
σημαίες ήταν καθημερινό φαινόμενο στα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου, γι’ 
αυτό και καταχωρίστηκε στην ιστορία του απελευθερωτικού μας Αγώνα ως 
«Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». 

7 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 55-59
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Με ποια κείμενα ετρέφοντο άραγε αυτά τα παιδιά; Από μυστικά φυλλά-
δια που τους έδιναν οι αντάρτες της ΕΟΚΑ και κυκλοφορούσαν με τον τίτλο 
«ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ».

 Ας διαβάσουμε ένα κείμενο από το χριστουγεννιάτικο τεύχος με αριθμό 
27 του έτους 1958.

ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ,
ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ:

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΠΙΣΤΙΣ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...
ΑΣ ΒΥΘΙΣΩΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...

ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΘΥΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΕΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ 

ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ-
ΔΟΞΗ ΓΕΝΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ!

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΟΥΜΕ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΑ ΔΟΞΑΣΜΕ-
ΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ, ΘΑ ΜΑΣ ΤΟΝΙΣΟΥΝ  

ΤΟ ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
ΠΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΑΝ, ΑΦΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΥΠΕ-

ΡΗΦΑΝΟΙ ΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΕΛΩΡΙΑ ΠΑΛΑΤΙΑ!

Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη να νιώσουν θαυμασμό για άνδρες και 
γυναίκες που αγωνίσθηκαν είτε σε πολεμικές είτε σε ειρηνικές περιόδους. 

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Ο πολιτικός επιστήμων, ιστορικός ερευνητής, δόκιμος συγγραφέας και τα-
κτικός αρθρογράφος του περιοδικού μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» μάς 
αναφέρει ότι μια χρονιά μίλησε σε μαθητές και μαθήτριες ενός Λυκείου στην 
Ελλάδα, για τον 18χρονο μαθητή και  ήρωα της Κύπρου Ευαγόρα Παλληκα-
ρίδη. Οι μαθητές  τόσο πολύ θαύμασαν την ηρωική του προσωπικότητα, ώστε 
την επόμενη χρονιά τα παιδιά οργάνωσαν συγκινητική εκδήλωση για τον Ευ-
αγόρα, που απαγχονίσθηκε από τους Βρετανούς το 1957. Ας ακούσουμε και 
του Παλληκαρίδη τα τελευταία του λόγια:

Πέντε ὧρες πρὶν ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμό του γράφει στὸ τελευταῖο του 
γράμμα πρὸς τὴ μεγαλύτερη ἀδελφή του:

«Ίσως αυτό να ᾽ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν 
λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βα-
δίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Όλοι πε-
θαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 
7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί».

 Λόγια ποὺ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ βγαίνουν ἀπὸ βαθειὰ πίστη στὴν αἰω-
νιότητα καὶ στὴν ἀξία τῆς θυσίας γιὰ ἕνα ὑψηλὸ ἰδανικό.

Ὅπως ἀφηγεῖται ὁ παπα-Ἀντώνιος Ἐρωτοκρίτου, ποὺ τὸν ἐξομολόγησε καὶ 
τὸν κοινώνησε λίγα λεπτὰ πρὶν τὸ τέλος: Τοῦ ὑπέδειξα ἂν ἤθελε νὰ ἀφήσει 
τὸν σταυρόν του νὰ τὸν ἔχωμεν ὡς ἐνθύμιον, ἀλλὰ μοῦ λέγει: Ὄχι, πάτερ, 
θέλω νὰ τὸν πάρω μαζί μου... Μετὰ τὴν ἐκτέλεση τὸν ἔφερε στὸν λαιμό του.8 

Συνεπώς, ας σταματήσουν κάποιοι να ενοχοποιούν τη χριστιανική ευλά-
βεια και τον πατριωτισμό. Ας δώσουμε στα παιδιά μας αγωγή αληθινής δημο-
κρατίας, η οποία να εδράζεται πάνω στην πνευματική καλλιέργεια, στη φιλο-
πατρία και στη χριστιανική μας πίστη, όπως την δίδαξε ο Ιησούς Χριστός και 
οι Απόστολοί του και όπως την εφάρμοσαν στην πράξη οι ήρωες του 1821 και 
τα νεαρά βλαστάρια της Κύπρου το 55-59. 

Ως  Γονείς ή ως εκπαιδευτικοί πιστεύω ότι έχουμε υπέρτατο χρέος να ενώ-
σουμε βιωματικά τα παιδιά μας με την  ορθόδοξη Εκκλησία μας, που είναι ο 
ίδιος ο «Χριστός παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας» και με τα Μυστήριά της, 
ιδιαίτερα της Θείας Μετανοίας και της Θείας Κοινωνίας. Από μικράς ηλικίας 
πρέπει να τους μάθουμε να μελετούν την Καινή Διαθήκη και να αντλούν δυνά-

8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Η ΠΗΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ, ΠΕΡΙΟ-
ΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020, ΣΕΛ. 205-210
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μεις και διδάγματα για την πορεία τους μέσα στη ζωή. Ποιος λ.χ. από μας μελέ-
τησε επισταμένα, μαζί με τα παιδιά του,  τον  μελίρρυτο Ύμνο της Αγάπης του 
Αποστόλου Παύλου, στην προς Κορινθίους επιστολή του, στο κεφ. 13, ή την 
Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγ-
γελίου και δεν ένιωσε την ψυχή του να πλημμυρίζει από το μεγαλείο του λόγου 
του Θεού, εσωτερική γαλήνη και χαρά! Αφού την ζητά ο ίδιος ο Κύριος για μας.

«Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν 
χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς…. πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω 
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾿ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν 
δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.  πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κό-
σμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας·  
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με 
ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς» (Ιωάν. 17, 13-26).

Επομένως, το χρέος μας είναι να εμφυσήσουμε στις φερέλπιδες ψυχές των 
νέων μας τα υψηλά ιδανικά του κλασικού μας πολιτισμού και της χριστιανικής 
μας πίστεως, που τόσο πολύ  βοηθούν τους νέους μας στην επίτευξη των υψη-
λών και ιδεατών στόχων της ζωής τους, και τους αναδεικνύουν σε χριστιανι-
κές, φιλοπάτριδες και ηρωικές προσωπικότητες. 

Και σίγουρα, η Πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, τέτοιες προσωπικότητες 
χρειάζεται, όχι απλώς για να επιβιώσει και να προοδέψει, αλλά κυρίως για να 
διαλάμπει  αενάως στο  προσκήνιο του ιστορικού της γίγνεσθαι και να  είναι η 
πνευματική τροφός και ταγός της οικουμένης!

Διαπύρως το ευχόμαστε.

  

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ



B I Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ,

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a  
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κυκλοφορήθηκαν σε εξαιρετικά καλαίσθητη έκδοση, στη σειρά των εκδό-
σεων του Ιδρύματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ», το δίτομο και πο-

λυσέλιδο έργο των  Χαράλαμπου Μπακιρτζή, Διευθυντή του ομωνύμου Ιδρύ-
ματος, και του Γιώργου Φιλοθέου, πρώην εφόρου Μνημείων του Τμήματος 
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Αρχαιοτήτων, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, στα οποία 
αναγράφονται αναλυτικά πληροφορίες για Εκκλησίες που συντηρήθηκαν από 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων με χορηγία του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». 

Πρόκειται για έκδοση ιδιαίτερα επιμελημένη, επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νη, στην οποία δίνονται  σαφείς πληροφορίες για τη θέση και την ιστορία του 
οικισμού στον οποίο βρίσκεται η εκκλησία και περιγραφή της, δηλαδή αρχι-
τεκτονικός ρυθμός, διαστάσεις, λεπτομερής περιγραφή του εκκλησιαστικού 
μνημείου, σχεδιαστική αποτύπωση, ιστορικά στοιχεία, κειμήλια, παραδόσεις, 
εργασίες συντήρησης, βιβλιογραφία κ.ά. Για κάθε εκκλησία δημοσιεύονται 
φωτογραφίες πριν από τη συντήρησή της, κατά τη διάρκειά της και μετά από 
αυτή. 

Στο δίτομο έργο γίνεται  και αναφορά για το  Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέ-
ντης, για τις σημαντικότερες προσφορές του εθνικού μας ευεργέτη αείμνηστου 
Αναστάσιου Γ. Λεβέντη στον τόπο μας και όχι μόνο. Το Πρόγραμμα Χορηγιών 
του Ιδρύματος για την αναστήλωση εκκλησιών και άλλων εκκλησιαστικών 
μνημείων και συντήρηση τοιχογραφιών και εικόνων είναι καρπός της αγα-
στής συνεργασίας του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Ιδρύματος Αναστάσιος 
Γ. Λεβέντης που άρχισε το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Ιδρύ-
ματος Κωνσταντίνου Λεβέντη και του Διευθυντή Βάσου Καραγιώργη. Βάσει 
της συνεργασίας αυτής, το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανέλαβε, με το έμπειρο επι-
στημονικό και τεχνικό προσωπικό του, τις απαραίτητες εργασίες αναστήλω-
σης και συντήρησης και το 50% της δαπάνης. Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης 
αναλάμβανε η οικεία εκκλησιαστική αρχή, πράγμα συχνά αδύνατο, ιδίως σε 
μικρές κοινότητες. Εδώ ερχόταν αρωγός το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 
το οποίο κατέβαλλε το μισό από το ποσό της οικείας εκκλησιαστικής αρχής ή 
συχνά ολόκληρο, δηλαδή το 25-50% της συνολικής δαπάνης. Με τον τρόπο 
αυτόν, συντηρήθηκαν μέχρι το 2018 συνολικά 124 εκκλησίες με χορηγία του 
Ιδρύματος ή μελών της οικογένειας Λεβέντη. 

Επίσης, στο δίτομο έργο γίνεται αναφορά στα τρία παρεκκλήσια που 
ανήγειραν μέλη της οικογένειας Λεβέντη με πρότυπα βυζαντινές και μετα-
βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου.  Αυτά είναι: το παρεκκλήσι του Αγίου Δη-
μητρίου στην Κάτω Δευτερά με πρότυπο τον ναό του Αγίου Γεωργίου που 
βρίσκεται στο κάστρο της Κερύνειας. Το παρεκκλήσι του Αγίου Αναστασίου 
στην κατεχόμενη σήμερον Πέτρα και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιακώβου στον 
συνοικισμό Κόκκινες της Λάρνακας. Τα δύο τελευταία είχαν ως πρότυπο το 
παρεκκλήσι του Αγίου Ιακώβου στο κατεχόμενο σήμερον Τρίκωμο. 
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Συγχαίρουμε τους συγγραφείς κ. Χαράλαμπο Μπακιρτζή και κ. Γιώργο 
Φιλοθέου και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί τους για την ετοιμασία του δί-
τομου έργου, καθώς και το προσωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τις 
επιμελημένες αναστηλωτικές εργασίες συντήρησης  των ναών και άλλων 
ιστορικών και εκκλησιαστικών μνημείων.

 Τέλος, συγχαίρουμε τον κ. Αναστάσιο Π. Λεβέντη, Πρόεδρο του Ιδρύμα-
τος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και τους Επιτρόπους του Ιδρύματος για τη σημα-
ντική προσφορά τους στον τόπο μας. Η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο σημερινός 
Προκαθήμενος της Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Χρυσόστομος Β΄ ευλογούν αυ-
τούς που αγαπούν την ευπρέπεια των πολιτιστικών μας μνημείων και ιδιαιτέ-
ρως των ναών μας. 

Είναι πάντοτε επίκαιρος και πολύ σημαντικός ο λόγος του αποστόλου 
Παύλου: «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς 
τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τιτ.  Γ΄ 14). 


