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 ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Ἐπὶ τῇ κοιμήσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνελθοῦσα 

σήμερον, ἡμέραν Δευτέραν, 7ην Νοεμβρίου 2022, εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν, 
ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργί-
ου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, ἀντήλλαξεν ἀπόψεις ἐπὶ 
τῶν προκυπτόντων θεμάτων τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν 
τοῦ μεταστάντος καὶ ἀπεφάσισεν ὅπως:

1. Ἀναγγελθῇ ὁ θάνατος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ 
Χρυσοστόμου εἰς τοὺς Προκαθημένους, Πατριάρχας καὶ Προέδρους 
τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ εἰς 
τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν.

2. Κηρυχθῇ ἐκκλησιαστικὸν πένθος μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς ἐξοδίου ἀκο-
λουθίας.

3. Ἀνοιχθῇ Βιβλίον συλλυπητηρίων εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιε-
πισκόπου, ἀπὸ τῆς 10ης π.μ. τῆς 8ης Νοεμβρίου μέχρι καὶ τῆς 12ης μ. 
τῆς Παρασκευῆς 11ης Νοεμβρίου 2022.

4. Ἐκτεθῇ ἡ σορὸς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυ-
σοστόμου Β΄ εἰς λαϊκὸν προσκύνημα ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀπο-
στόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, ἀπὸ τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου 2022, 
ἕως τῆς πρωίας τῆς ἡμέρας τοῦ ἐνταφιασμοῦ.
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5. Τελεσθῇ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τὸ Σάββατον, 12ην Νοεμβρίου 2022 καὶ 
ὥραν 12ην μ. ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

6. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προστῇ ἡ Α.Θ.Π. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνστα-
ντινουπόλεως καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετὰ 
τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

7. Ἐκφωνηθῇ ἐπικήδειος ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὑπὸ τοῦ 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ 
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου.

8. Ἠχήσουν πένθιμα, κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας, ὅλαι αἱ κα-
μπάναι τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Νήσου καὶ αἱ σημαῖαι παραμείνουν μεσί-
στιοι καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πένθους.

9. Ἐνταφιασθῇ ἡ σορὸς τοῦ μεταστάντος εἰς τὸν ἐπὶ τούτῳ ἑτοιμασθέντα 
τάφον, κάτωθι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, κατὰ τὴν 
ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυμίαν Αὐτοῦ. Ἐπὶ τεσσαρακονθήμερον θὰ τελῆται 
καθημερινῶς Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου.

10. Τελεσθῇ ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου, Τοποτηρητοῦ 
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, Θεία Λειτουργία καὶ Τρισάγιον, ἐν τῷ 
Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, τὴν Κυριακήν, 13ην 
Νοεμβρίου 2022. Τρισάγια θὰ τελεσθῶσι κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Νήσου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Κύπρου, ὅπως συνενώσῃ 
τὰς προσευχὰς αὐτοῦ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ καὶ καταγραφῆς τοῦ σεπτοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 
εἰς τὴν αἰωνίαν μνήμην τοῦ Θεοῦ.    



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ 

a  

Τῇ Α.Θ.Π. 
τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως
καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ κυρίῳ Βαρθολομαίῳ, 

Εἰς Κωνσταντινούπολιν

Παναγιώτατε,

Θλίψει βαθείᾳ γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστιανιανῆς 
καὶ πάσης Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σήμερον, Δευτέρα, 7ην 
Νοεμβρίου 2022 καὶ ὥραν 06:40΄ π.μ.  

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία αὐτοῦ τελεσθήσεται τὸ Σάββατον, 12 Νοεμβρίου, 
ὥραν 12μ. ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
ζ΄ μηνὸς Νοεμβρίου ͵βκβ΄ (2022).    

†Ο Πάφου Γεώργιος
Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου Κύπρου

Στὴν πιὸ πάνω ἐπιστολὴ τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου 
κ. Γεωργίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπάντησε ὡς 
ἀκολούθως: 

o
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Ὁ Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος ἀπέστειλεν 
ἐπιστολὲς καὶ πρὸς τοὺς κάτωθι:

Ἀλεξανδρείας Θεόδωρον τον Β΄, Ἀντοχείας Ἰωάννην, Ἱεροσολύμων Θεό-
φιλον, Μόσχας Κύριλλον, Σερβίας Πορφύριον, Ρουμανίας Δανιήλ, Βουλγαρίας 
Νεόφυτον, Γεωργίας Ἠλίαν, Ἀθηνῶν Ἱερώνυμον, Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολω-
νίας Σάββαν, Ἀλβανίας Ἀναστάσιον, Ἀρχιεπίσκοπον Πρέσωβ καὶ Μητροπο-
λίτην Τσεχίας καὶ Σλοβακίας Ραστισλάβο, Κιέβου Ἐπιφάνιον, Ἀρχιεπίσκοπον 
Φιλανδίας Λεόντιον, Μητροπολίτην Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας Στέφα-
νον, Πάπα Ρώμης Φραγκίσκον, Ἀρχιεπίσκοπον καὶ Πατριάρχην Μαρωνιτῶν 
Bechara Boutros al-Rahi, Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ, Φαρᾶν καὶ Ραϊθῶ Δαμιανόν, 
Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας Τζάστιν Οὐέλμπι, Καθολικόν Κιλικίας Ἀράμ Α΄, 
Καθολικόν Ἐτσμιατζίν Καρεκίν Β΄, Patriarch of Antioch and all the East. Su-
preme Head of the Syriac Orthodox Church in the World Ignatius Aphrem II, 
Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου Θεόδωρον Β΄.

Ἐπίσης, ἀπεστάλησαν ἐπιστολὲς καὶ στὴν Προέδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας κα Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου καὶ Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος 
κ. Κυριάκον Μητσοτάκη.

Ὁ Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος ἔλαβε συλλυ-
πητήριες ἐπιστολὲς τόσο ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τῶν Έκκλησιῶν ὅσο καὶ 
ἀπὸ τὰ πολιτικὰ πρόσωπα. Ὅλοι τους ἐξέφρασαν τὰ αἰσθήματα τοῦ θαυμα-
σμοῦ τους γιὰ τὶς πολλαπλὲς ἀρετὲς τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου μας, γιὰ τὸ και-
νοτόμο καὶ δημιουργικὸ του ἔργο καὶ εὐχήθηκαν ὁλοψύχως, ὅπως ὁ Κύριος 
ἀναπαύσει τὴν ψυχή του "ἐν σκηναῖς Δικαίων".



Η ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΕΚΔΗΜΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

a 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία τίμησαν μὲ σεβασμὸ βαθύτατο,  ἀγάπη ἔνθερμη  καὶ 
ὀδύνη ἄσπετη τὴν ἔξοχη χριστιανικὴ προσωπικότητα τοῦ πεπνυμένου 

Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοξίας καὶ ἀγωνιστοῦ  τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδας μας ἀει-
μνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄. 
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Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε, μὲ τὴ δέουσα ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία, στὸν 
νέο περίλαμπρο Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα τὸν ὁποῖο ὁ ἴδι-
ος ἵδρυσε. Προέστη δὲ ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο- 
λομαῖος μετὰ τῶν Μελῶν Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Παρέστη- 
σαν ὁ Μακαριώτατος Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς 
κ. Θεόδωρος Β΄ μετὰ τῆς Συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄ μετὰ τῆς Συνοδείας αὐτοῦ, 
ἐκπρόσωποι τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, 
καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Ῥουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Ἀλβα- 
νίας καὶ Οὐκρανίας, ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐκ-
πρόσωποι τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων τῆς μεγαλονήσου.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρέστησαν, ἐπίσης, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μετὰ τῆς συ- 
ζύγου αὐτοῦ κας Ἄντρης Ἀναστασιάδου, ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευ-
μάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Νίκη Κεραμέως, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως, ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων κα Ἀννίτα Δημητρίου, 
ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας, τὰ Μέλη τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς Κυπριακὴς 
Δημοκρατίας, ὁ Δήμαρχος Λευκωσίας καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς 
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Αὐτοδιοικήσεως, Διπλωμάτες, Συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος, πλῆθος ἄλλων ἐπι-
σήμων, ἅπαν τὸ προσωπικὸν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου,  ὑπάλληλοι τῶν 
Ἑταιρειῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ μας. 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας ἐπικηδείους λόγους ἐκφώνησαν 
οἱ Ἐξοχότατοι Πρόεδροι τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου καὶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης. Μήνυμα 
τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ῥώμης Φραγκίσκου ἀνέγνωσε ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Kurt 
Koch.  Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐπικήδειο 
ἐκφώνησε ὁ Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος. Τέλος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος, βαθύτατα συγκινημένος, ἐκφώνησε τὸν δικό του ἐπικήδειο λόγο.

Ἀκολουθοῦν οἱ ἐπικήδειοι λόγοι:

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ
 ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Παναγιώτατε,
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κα Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Μακαριώτατε Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
Πανιερώτατε Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου της Εκκλησίας της 

Κύπρου,
Πανιερώτατοι, Θεοφιλέστατοι, σεπτοί Ιεράρχες,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες και Κύριοι,

Από τα βάθη της καρδιάς μου συμμετέχω κι εγώ, εκπροσωπώντας την 
Ελληνική Δημοκρατία, στο βαρύ πένθος της Αποστολικής Εκκλησίας της 
Κύπρου, για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης 
Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Β΄, από κοινού με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
τα Πρεσβυγενή μας Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες, τον 
απανταχού Ελληνισμό, καθώς και το σύνολο του χριστιανικού κόσμου.

Τιμάμε τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος κατέλιπε ιστορικής σημασίας 
έργο για την Εκκλησία της Κύπρου, την μόνη που έλαβε το Αυτοκέφαλο με 
απόφαση Οικουμενικής Συνόδου και ανά τους αιώνες ανέδειξε σεπτή χορεία 
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Ιεραρχών, οι οποίοι όχι απλώς αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διακονία του έθνους, 
αλλά σε ζοφερούς και χαλεπούς καιρούς δεν δίστασαν να την θυσιάσουν.

Η μαρτυρική τους αυτή προσφορά προετοίμασε και ενέπνευσε τους αγώ-
νες του Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Μια αδιάσπα-
στη συνέχεια αιώνων ιστορίας που συνέχεται με την ελληνική γλώσσα και 
την Ορθοδοξία και φέρνει στο νουν τον στίχο του ποιητή του 19ου αιώνα, 
Βασίλη Μιχαηλίδη, γραμμένους στη γνήσια και ρωμαλέα τοπολαλιά:  

«Η Ρωμιοσύνη εν' φυλή συνότζαιρη του κόσμου
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη».

 Ή τα λόγια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, Χρυσοστόμου: «έχουμε βα-
θιές ρίζες και δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία 
από την Κύπρο».

Ελληνισμός και Κύπρος, άλλωστε, αποτελούν έννοιες αλληλένδετες, βα-
σισμένες σε δύο ακατάλυτα μέσα στον χρόνο στοιχεία: Θρησκεία και Γλώσ-
σα. Εδώ, στη λαμπερή αυτή Νήσο της Μεσογείου, συναντήθηκαν οι αρχαίες 
φιλοσοφικές αναζητήσεις για το αληθές και το δίκαιο με τη διδασκαλία του 
χριστιανισμού περί θείου Λόγου - μια συνάντηση που δημιούργησε έναν απα-
ράμιλλο πνευματικό πολιτισμό με διαχρονική και πανανθρώπινη αξία.

Η Εκκλησία της Κύπρου, εκτός από τη μεγάλη σημασία της για την επιβί-
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ωση και την ανάπτυξη του Κυπριακού Ελληνισμού, υπήρξε πάντοτε συνοδοι-
πόρος της μητέρας όλων των ορθοδόξων, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησί-
ας, καθώς και των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας. 
Συμμετείχε, εξάλλου, στο μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώ-
να, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έγινε στην 
Κρήτη, και αναγνώρισε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Αυτή είναι η παράδοση, η θέση και η αποστολική ταυτότητα της Εκκλη-
σίας της Κύπρου, τις οποίες διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και καλλιέργη-
σε, χάρη στην ακάματη προσφορά, τη γενναιότητα, το θάρρος και το ισχυρό 
θρησκευτικό και εθνικό του αισθητήριο ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κυρός Χρυσόστομος Β΄. Την μοναδική αυτή ταυτότητα καλούνται τώρα να 
υπηρετήσουν, συναισθανόμενοι το ιστορικό βάρος που θα κληθούν να άρουν, 
οι επιγενόμενοι. Είμαι βέβαιη ότι, ακολουθώντας τη στέρεη παρακαταθήκη 
του εκλιπόντος, θα σταθούν στο ύψος του αρχαίου αυτού Αρχιεπισκοπικού 
Θρόνου του μείζονος Ελληνισμού.

Αιωνία Του η μνήμη».

Μετά το πέρας του επικηδείου που ανέγνωσε, η κ. Σακελλαροπούλου κα-
τέθεσε στέφανο εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
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Ακολούθησε ο επικήδειος λόγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα- 
τίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Εξοχοτάτη Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως 

και Οικουμενικέ Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαίε,
Εξοχότατοι κύριοι Πρέσβεις,
Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών,
Σεβασμία χορεία των Ιεραρχών της Αυτοκεφάλου και Αποστολικής 

Εκκλησίας της Κύπρου,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι των χριστιανικών δογμάτων και άλλων θρησκειών,
Χριστεπώνυμο πλήρωμα,

Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης καλούμαι σήμερον να απευθύνω εκ 
μέρους του Κυπριακού Ελληνισμού το ύστατο χαίρε στον σεπτό Ιεράρχη και 
Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου.
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Η παρουσία της εξοχοτάτης Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Σα- 
κελλαροπούλου, της Αυτού Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίου, Πατριαρχών και Αρχιερέων εκπροσώπων των κατά τόπους 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, συσσώμου της Ιεράς Συνόδου Κύπρου, του συνόλου 
της πολιτικής ηγεσίας, πρέσβεων ξένων χωρών, υψηλών εκπροσώπων ξένων 
δογμάτων και άλλων θρησκειών συνιστά την υπερτάτη ένδειξη τιμής και του 
σεβασμού προς την εμβληματική μορφή του μεταστάντος Αρχιεπισκόπου.

Είναι πρόδηλος η βαθύτατη εκτίμηση για το υψηλό έργο Του, για την ανε-
κτίμητο προσφορά και δράσιν του υπέρ της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας της 
Κύπρου, της Πατρίδος και της κοινωνίας ευρύτερα.

Και τούτο διότι εις την προικισμένη φυσιογνωμία του, απαντήθηκαν η 
συνύπαρξης της θεολογικής καταρτίσεως, της αυθεντικής εσωτερικής πνευμα-
τικότητας, του ήθους, της ευθυκρισίας, της σωφροσύνης και της φιλοπατρίας.

Εις το πρόσωπό του η Κύπρος ευτύχησε να βρει έναν ακαταπόνητο Ιεράρ-
χη, η πολυσχιδής δράση του οποίου τον ανέδειξε ως μίαν εκ των πλέον διακε-
κριμένων εκκλησιαστικών μορφών, αλλά και ως μία καταξιωμένη πνευματική 
προσωπικότητα διεθνώς. Οι  σχετικές δηλώσεις και συλλυπητήριες ευχές Ηγε-
τών ξένων κρατών μαρτυρούν του λόγου το αληθές.

Ανατραφείς, παιδιόθεν, εις τους κόλπους της Εκκλησίας, αρχομένης της 
ιερατικής του πορείας από την ιστορική Μονή του Αγίου Νεοφύτου, ο μακα-
ριστός Αρχιεπίσκοπος, διακρίθηκε για τη βαθιά του πίστη και την ιδιαίτερη 
έγνοια την οποίαν επέδειξε προς διαφύλαξη της ιεράς παρακαταθήκης της 
αποστολικής και πατερικής ορθοδόξου πίστεως.

Επιδεικνύοντας, ως Λειτουργός της, ιδιαίτερο ζήλο, συνέδεσε τη δράση 
του με σημαίνουσες αποφάσεις και πρωτοβουλίες, που καθόρισαν την πορεία 
και την αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής της Αυτοκέφαλου Εκκλη-
σίας της Κύπρου.

Είναι, αρκούντως, δηλωτικό της νέας εποχής εις την οποία οδήγησε την 
Εκκλησία της Κύπρου, μια σειρά μεταρρυθμίσεων δια των οποίων αποκαταστά-
θηκε η διοικητική και κανονική τάξη, με την επανασύσταση και τη δημιουργία 
Μητροπόλεων και Επισκοπών, την αντίστοιχη αύξηση των μελών της Ιεράς Συ-
νόδου και τη σύνταξη και εφαρμογή νέου Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας.

Το εξίσου σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της ποιμαντορικής του 
δράσης, η οποία συνέπεσε με κρίσιμα δια την Ορθοδοξία γεγονότα,  επέτυχε 
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μέσα από τη σθεναρά του στάση, να διαφυλάξει ακέραιο το ανεξάρτητο του 
Αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Κύπρου, μακράν πάσης εξωτερικής επιρρο-
ής ή εξαρτήσεως.

Τούτο επέτρεψε εις την Εκκλησία της Κύπρου να έχει πρωτεύοντα ρόλο 
εις τα θεολογικά και πνευματικά δρώμενα σε πανορθόδοξο επίπεδο, αλλά και 
εις την προώθηση της συνεργασίας θρησκειών και πολιτισμών επ’ αγαθώ της 
χειμαζόμενης από προβλήματα ανθρωπότητας.

Πέραν της οργανώσεως και της διοικήσεως της Εκκλησίας της Κύπρου, αι-
ρόμενος στο ύψος των ευθυνών του ως Προκαθημένου, αφοσιώθηκε, ιδιαιτέρως, 
στην πνευματική ανύψωση και την ηθική καλλιέργεια του κλήρου και του λαού.

Εντός αυτών των  πλαισίων ήταν και η ίδρυση, κατόπιν ιδικής του πρωτο-
βουλίας και εν συνεχεία ομοφώνου αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, της Θεο-
λογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Μία υψίστης σημασίας Σχολή, η οποία από τη δημιουργία της απετέλεσε 
το κέντρο της θεολογικής παιδείας δια την πατρίδα μας.  

Προς αυτόν τον σκοπό εντάσσεται και η αποφασιστική συνεισφορά του 
στην ανέγερση δεκάδων ναών, μεταξύ των οποίων είναι και ο εμβληματικός 
Καθεδρικός ναός, που σήμερον τελείται η εξόδιος ακολουθία του ιδίου.

Και ουδόλως, βεβαίως, θα πρέπει να αγνοείται η επιτευχθείσα με το Κρά-
τος συμφωνία για αξιοπρεπή διαβίωση του ιερού κλήρου.

Άξια όμως αναφοράς αποτελεί και η επιμέλεια που επέδειξε εις τη  δια-
φύλαξη και διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καρπός αυτής της 
πίστεως και του ιδικού του ενδιαφέροντος υπήρξε ο εντοπισμός και επαναπα-
τρισμός σημαντικού μέρους κλαπέντων θρησκευτικών και άλλων θησαυρών 
της κατεχόμενης πατρίδος μας.

Εξοχοτάτη Πρόεδρε, Παναγιώτατε, κύριοι Πρέσβεις, Σεβαστοί Ιεράρχες,  
Κυρίες και Κύριοι,

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος διακρίθηκε και δια τη λελογισμένη και συ-
νετή διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας 
της Κύπρου.

Χάριν στον δυναμισμό και την αποφασιστικότητά του, αντιμετώπισε με 
τον πλέον επιτυχή τρόπο την οικονομική κρίση, που η πατρίδα μας αντιμετώ-
πισε σαν αποτέλεσμα της οποίας διετηρήθη παράλληλα με το Αυτοκέφαλο 
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της Εκκλησίας της Κύπρου και η οικονομική της αυτοτέλεια και πάλιν προς 
όφελος του ποιμνίου της. Είναι ακριβώς χάριν αυτής της ευρωστίας που ήταν 
πάντοτε αρωγός και προστάτης των οικονομικά ευάλωτων και δυσπραγού-
ντων συνανθρώπων μας.

Δεν θεωρώ ότι θα ήτο η ιδική του επιθυμία να αναφέρω λεπτομέρειες της 
αρωγής που παρείχε σε πάσχοντες συνανθρώπους μας, όμως δεν μπορώ να 
παραλείψω την ευαισθησία που επεδείκνυε για τους νέους.

Η υπόμνηση και μόνο της ανέγερσης εστιών προς επίλυση των προβλη-
μάτων στέγασης των φοιτητών, είναι ενδεικτική του κοινωφελούς κληρο-
δοτήματος που καταλείπει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος.

Είμαι απολύτως βέβαιος πως η πλεονάζουσα εκκλησιαστική, πνευματική 
και ανθρωπιστική δράση του θα αναπτυχθεί εν εκτάσει από τον Τοποτηρητή 
του Αρχιεπισκοπικού θρόνου, Μητροπολίτη Πάφου, Πανιερώτατο κ.κ. Γεώργιο.

Αυτό που, ως προσωπική μαρτυρία, ο ίδιος θα ήθελα να επισημάνω, πέραν 
των όσων έχω προαναφέρει, είναι πως κατά την ενάσκηση των Προεδρικών 
μου καθηκόντων είχα το προνόμιο να γνωρίσω έναν Ιεράρχη που τον διέκρινε:

(α) Η γνησιότητα και το ασυμβίβαστο ενός άκαμπτου πατριώτη, που κύ-
ρια έγνοια του ήταν η φυσική και εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνι-
σμού, χωρίς ποτέ να παραγνωρίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων συμπα-
τριωτών μας.

Επιθυμία του πάντοτε ήταν η ειρηνική επίλυση του Κυπριακού, που θα 
οδηγούσε στην επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδος μας από τα κα-
τοχικά στρατεύματα, τις όποιες ξένες εξαρτήσεις και τη δημιουργία ενός Κρά-
τους, που θα μπορούσε να λειτουργήσει με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων του συνόλου των πολιτών.

(β)  Είχα την τιμή να γνωρίσω έναν Ιεράρχη που δεν δίσταζε ευθέως να 
εκφέρει την άποψή του, ανεξαρτήτως εάν τούτο θα δυσαρεστούσε τον συνο-
μιλητή του ή και μέρος της κοινωνίας.

(γ)   Είναι εντός αυτών των πλαισίων που ανεπτύχθη μια άριστη και ειλι-
κρινής μεταξύ μας συνεργασία, ακόμη και εκεί όπου ενδεχομένως να υπήρχαν 
διαφωνίες ως προς τους χειρισμούς ή και αποφάσεις. Αυτό που υπερείχε των 
σχέσεών μας ήταν ο αλληλοσεβασμός.
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Εξοχοτάτη Πρόεδρε, Παναγιώτατε, Σεβαστοί Ιεράρχες, Ελληνίδες και Έλλη- 
νες, Κύριοι,

Αναμφίβολα, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β,΄ διαδεχόμε-
νος την πλειάδα των εκλεκτών και άξιων προκατόχων του στον Αρχιεπισκο-
πικό Θρόνο, έχοντας πλήρη συνείδηση της αποστολής του, επέτυχε να θέσει 
την ιδική του ανεξίτηλη προσωπική σφραγίδα και να δώσει συνέχεια στη 
μακραίωνη παράδοση που θέλει την Εκκλησία να συνδέεται άρρηκτα με τη 
φυσική και εθνική επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου.

Η προσήλωση στις παρακαταθήκες, ως επίσης, η συνέχεια του βηματι-
σμού που ακολούθησε συνειδητά ο ακαταπόνητος Πρωθιεράρχης, αποτελεί 
τον γνώμονα και τον καλύτερο οδηγό εις την εκπλήρωση του ιδικού μας χρέ-
ους προς τη δοκιμαζόμενη μας πατρίδα.

Δια τούτο και βαθύτατη θλίψη προκάλεσε η εκδημία σου μακαριστέ Αρ-
χιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου. Είθε ο Πανάγαθος Θεός να 
κατατάξει την ψυχή σου  «ἐν σκηναῖς δικαίων».

Αιωνία θα παραμείνει η μνήμη Σου.
 
Ο κύριος Πρόεδρος, μετά το πέρας του επικηδείου που ανέγνωσε, κατέθε-

σε στέφανο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έπειτα, ακολούθησε ο επικήδειος λόγος του εκπροσώπου του Πάπα Ρώ-
μης Φραγκίσκου, Καρδιναλίου Kurt Koch.

To His Eminence Georgios
Metropolitan of Paphos
Locum tenens of the Holy Synod of the Church of Cyprus

 It is with sorrow at the passing of His Beatitude Chrysostomos II, Arch-
bishop of Nea Giustiniana and All Cyprus, that I send heartfelt condolences 
and the assurance of my prayerful closeness to Your Eminence, the Holy Syn-
od and all the faithful of the Church of Cyprus, as you mourn the loss of your 
father and pastor.

While entrusting his soul to the loving mercy of Almighty God, I JOIn you 
in giving thanks for the late Archbishop's lifetime of dedicated service to the 
Gospel and for his most luminous pastoral zeal, which fostered the spiritual 
growth of the flock entrusted to his care. I likewise express deep gratitude for 
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his positive and efficacious contribution to the vital journey towards the full 
communion of Orthodox and Catholics.

I recall with fondness my meeting with beloved Archbishop Chrysosto-
mos in Cyprus last year, and I trust that his memory will continue to be an 
inspiration to Christians everywhere as we seek to bear a united and faithful 
witness to the saving message of Jesus Christ.

With these sentiments, I willingly renew the promise of my prayers for you 
and all the beloved people of Cyprus, asking the Lord to grant you his gifts of 
consolation, serenity and peace.

Rome, from Saint John Lateran, 9 November 2022.

Μετά το πέρας της ομιλίας του ο εκπρόσωπος του Πάπα Καρδινάλιος  
Kurt Koch κατέθεσε στέφανο προ του σεπτού σκηνώματος του Αρχιεπισκό-
που Κύπρου.

Έπειτα, ακολούθησε ο επικήδειος του Τοποτηρητού του Αρχιεπισκοπικού 
Θρόνου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παναγιώτατε, 
Ἐξοχώτατε, Κύριε Πρόεδρε τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, 
Ἐξοχωτάτη, Κυρία Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, 
Μακαριώτατε, Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν, 
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐκπρόσωποι τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν, καὶ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
Κύριοι Ἐπίσημοι, 
καὶ πενθηφόρε τοῦ Κυρίου Λαέ,

«Βέλος θανάτου παρῆλθεν οὐδεὶς τῶν θνητῶν» - δὲν ξέφυγε κανένας τὸν 
θάνατο -  λέγει ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. Κι ἦταν φυσικὸ «οὐδὲ τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον τὸν Β΄, τοῦτο παρελθεῖν δυνατόν». 

Ὅσο κι ἂν ἡ ἀσθένεια ἤθελε νὰ μᾶς προδιαθέσει γιὰ τὸ ἐπερχόμενο τέλος, 
τὸ συνεχὲς δημιουργικὸ σφρίγος τοῦ μακαριστοῦ δὲν μᾶς ἐπέτρεπε νὰ ἀντιλη-
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φθοῦμε κάτι τέτοιο. Καὶ βρεθήκαμε ἀνέτοιμοι γιὰ τὸ «ὁρώμενον θέαμα», «τὴν 
παροῦσαν κατάπαυσιν».

Ὁ θάνατος εἶναι σημεῖο ὁριακὸ γιὰ κάθε ζωντανὴ ὕπαρξη, περιορίζει καὶ  
ἐξαντλεῖ τὴ ζωή, ὁρίζει τὸ ἐγκόσμιο «εἶναι», ὁριοθετεῖ τὸ παρὸν «ὑπάρχειν». 

Χωρὶς τὸ ἄπλετο φῶς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλί-
ας θὰ καταλήγαμε κι ἐμεῖς στὸ ἐρώτημα καὶ στὴν ἀπάντηση τοῦ Πινδάρου: 
«Τί δέ τις; Τί δ’ οὔ τις; Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος» (δηλαδὴ «Τί εἶναι κάποιος; 
Τί δὲν εἶναι; Ὄνειρο μιᾶς σκιᾶς ὁ ἄνθρωπος»). Γιὰ μᾶς, ὅμως, ποὺ κατέχουμε 
τὴν ἀληθινὴ πίστη, ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ μακαριστὸς πολιτογραφήθη-
κε, τώρα, ὁριστικὰ καὶ μόνιμα, στὴν ἐπουράνια καὶ ἀχειροποίητη Ἱερουσαλήμ, 
διατελεῖ «ἐν πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμέ-
νων…» καὶ καταυγάζεται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἁγίας καὶ Ζωοποιοῦ Τριάδος. Ἐπα-
ληθεύεται σ’ Αὐτὸν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ Μέγας Βασίλειος 
γιὰ τοὺς μετὰ τὴν Χάριν ζῶντας εὐσεβῶς: «Οὐκέτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, 
ἀλλὰ τῷ οὐρανίῳ συναφθεὶς, πρὸς οὐρανὸν ἀναληφθήσῃ».

Προπέμποντας, σήμερα, τὸν ἀοίδιμον Ἀρχιθύτην καὶ Ἀρχιποίμενά μας 
στὴν αἰωνιότητα καὶ ὁδηγώντας τὸ σῶμα του στήν, μέχρι τῆς κοινῆς ἀνα-

Η ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ



656 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

στάσεως, προσωρινὴ διαμονή του, ἀνέλαβα, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
νὰ ἐκφωνήσω τὸν προσήκοντα λόγο, πρὸς τιμήν Του. Ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι 
τὰ ἔργα τὰ ὁποῖα ἐπιτέλεσε καὶ οἱ τομὲς τὶς ὁποῖες ἐπέφερε στὴ διοίκηση τῆς 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας, στὰ δεκαέξι ἔτη τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του, εἶναι 
πολὺ ἀνώτερα κάθε λόγου καὶ κάθε ἐγκωμίου. Ἐν τούτοις, ἀκολουθώντας τὴν 
παράδοση, θὰ προσπαθήσω, ὅσο μπορῶ ἀντικειμενικά, νὰ περιγράψω τὴν προ-
σφορὰ τοῦ μεγάλου μας νεκροῦ στὴν Ἐκκλησία, τὴν κοινωνία καὶ τὴν πατρίδα. 

Συνήθως, ἕνα πλέγμα ἐνοχῆς, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ὑποκρισίας μᾶς ὠθεῖ 
σὲ ὑπερβολές, ὅταν ἐκφωνοῦμε ἕναν ἐπικήδειο. Εἶναι σὰν νὰ ἀπολογούμαστε 
στὸν ἐγκωμιαζόμενο γιὰ ὅσα παραλείψαμε νὰ κάνουμε ἢ καὶ ὅσα ἀπαράδε-
κτα κάναμε ἢ γιὰ τὸ πῶς συμπεριφερθήκαμε σ’ αὐτόν, ὅσο ζοῦσε, τώρα ποὺ ὁ 
ἴδιος εἶναι ἀκίνδυνος καὶ κάθε ἀναφορὰ σ’ αὐτὸν δὲν μᾶς στοιχίζει τίποτα. Τὴ 
συμπαράστασή μας, ὅμως, τὴν χρειαζόταν ὅσο ζοῦσε ὁ μακαριστός. Τώρα ποὺ 
πέθανε, αὐτὸ ποὺ θὰ θέλει, τὴ διάρκεια, δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ τοῦ τὴν ἐξα-
σφαλίσουμε, ἀλλὰ τὸ ἔργο του καὶ ὁ μεγάλος, ὁ ἀδυσώπητος κριτής, ὁ χρόνος.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ὁ Β΄ ἦταν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ με-
τροῦν τὴν Ἱστορία μὲ ἀστρικὰ ἔτη καὶ τὴ ζωή τους μὲ τὸν πήχη τῆς εὐθύνης. 
Ἡ ἐξέταση τῶν ἔργων του μαρτυρεῖ τὴν πολύπλευρη καὶ πολύμοχθη δράση του. 

Τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο δὲν ἦταν, ὅπως λέει ὁ ποιητής, σὰν 
πάτημα 

«διαβάτη ἀνυπόμονου,
ποὺ φάνηκε στὴν ἄμμο μιὰν αὐγή,

ἄγριο τὸ κύμα πέρασε τὴ νύκτα καὶ τὸ σβεῖ».

Ἦταν πέρασμα διαβάτη ποὺ τ’ ἀχνάρια του χαράχθηκαν βαθιά, ἄσβηστα, 
δημιουργικά. Οὔτε κι ἦταν κάτοπτρο ποὺ ἀνακλοῦσε ἰδέες ἄλλων. Ἦταν ἑστία 
φωτεινὴ ποὺ ἐξέπεμπε δικές του ἰδέες. Κατόρθωνε νὰ συλλαμβάνει τὸ νόημα 
τῶν καιρῶν καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα μὲ τὶς κεραῖες τῆς αἰωνιότητας. Σὲ 
ὅποιο χῶρο κι ἂν ἔτυχε νὰ βρεθεῖ στὰ 81 χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, καὶ 
ὅποιο ἀξίωμα κι ἂν κατεῖχε, τοῦ Ἡγουμένου Ἁγίου Νεοφύτου, τοῦ Μητροπολί-
τη Πάφου, δὲν παρέμεινε ἁπλὸς θεατής. Ἀπ’ ὅπου πέρασε ἄφησε σαφῆ τὰ ἴχνη 
τῆς διάβασής του. Ἰδιαίτερα, ὡς Προκαθήμενος ἄφησε ἀνεξίτηλη τὴ σφραγίδα 
τοῦ χαρακτήρα του. Θὰ περάσουν αἰῶνες γιὰ νὰ ξεφύγει, ἂν μπορέσει νὰ ξε-
φύγει, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴ σκιά του.

Μερικοί, αὐτοὶ ποὺ ἀντικατέστησαν τὴ σοφία μὲ τὴ γνώση καὶ ποὺ τώρα 
ἀντικαθιστοῦν τὴ γνώση μὲ τὴν πληροφόρηση, τὸν εἶπαν ὀλιγογράμματο, 
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ξεχνώντας ὅτι τελικὸ καὶ ἀήττητο ὅπλο δὲν εἶναι οὔτε ἡ γνώση οὔτε ἡ πληρο-
φόρηση, ἀλλὰ ἡ σοφία καὶ ἡ πίστη. Σοφία γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἑκάστοτε 
δεδομένων. Πίστη στὸν Θεό, «τὸν ἐγείροντα τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντα τὰ 
μὴ ὄντα ὡς ὄντα», ἀλλὰ καὶ πίστη σὲ ἀξίες καὶ στὴ δυνατότητα πραγματοποί-
ησης ἑνὸς σκοποῦ. 

Μπορεῖ ὁ λόγος του νὰ μὴν ἦταν χειμαρρώδης. Ἦταν πάντα ὅμως ἁπλός, 
ἐπίκαιρος∙ ἀνακουφιστικός, ὄχι θορυβώδης∙ περιεκτικός, ὄχι πομπώδης καὶ 
κενός. Τὸ ἀπροσποίητο ὕφος καὶ τὸ ἀκέραιο ἦθος του ἀποτελοῦσαν τὰ χαρα-
κτηριστικὰ τῆς βαριᾶς προσωπικότητάς του. 

Κοπίασε μὲ ἀνιδιοτέλεια κι ἀναλώθηκε μὲ ζῆλο, πορευόμενος πολλὲς 
φορὲς στὸ μεθόριο τῆς ἀμφισβήτησης, καὶ τῆς ἀποδοκιμασίας καὶ πραγματο-
ποίησε ἔργο ποὺ κανένας ἀπὸ τοὺς προκατόχους του δὲν μπόρεσε νὰ πραγ-
ματοποιήσει.

Πρῶτο καὶ μέγιστο ἔργο του, ἡ ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς 
Συνόδου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸ 1222, ποὺ οἱ Λατίνοι κατέλυ-
σαν τὴ 14μελή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οὐδεὶς ἄλλος Ἀρχιεπί-
σκοπος ἐπιχείρησε τὴν ἀποκατάστασή της. Τὸ πέτυχε ὁ Χρυσόστομος ὁ Β΄. 
Ἀρχιεπισκοπή, 9 Μητροπόλεις καὶ 3 Ἐπισκοπές, θεσμοθετημένες ἀπὸ τὸν 
Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μὲ συγκεκριμένα ὅρια, ἀπο-
κατέστησαν τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὴν Πανορθόδοξη Οἰκο-
γένεια καὶ τῆς ἔδωσαν τὴ δυνατότητα ἐπίλυσης ὅλων τῶν ἀναφυομένων   
σ’ αὐτὴν προβλημάτων, χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἐκζήτησης βοήθειας ἀπὸ ἀλλοῦ. 

Δεύτερο χρονολογικά, ἀλλὰ ἐξίσου σημαντικὸ ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπείας 
τοῦ προκειμένου νεκροῦ εἶναι ἡ ἵδρυση τοῦ Φορέα μισθοδοσίας, ἐνοριακοῦ 
κλήρου. Ἀρκετὰ τὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ποὺ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καταβάλλει κάθε 
χρόνο, ὥστε οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν κοινοτήτων, σὲ ὅλες τὶς Μητροπόλεις, ποὺ δὲν 
ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ πληρώνονται ἀπὸ αὐτές, νὰ ἔχουν τὸν ἴδιο μισθὸ πα-
γκύπρια, ἀνάλογα μὲ τὴ μισθολογικὴ κλίμακα στὴν ὁποία κατατάσσονται.           

Ἡ Θεολογικὴ Σχολή, τὸ τρίτο του μεγάλο ἔργο. Χαρακτηριστικὸ γνώρι-
σμα μιᾶς αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας εἶναι καὶ ἡ ὕπαρξη σ’ αὐτὴν Σχολῆς ἀνωτά-
του ἐπιπέδου στὴν ὁποία νὰ μορφώνονται οἱ κληρικοί της, ἀλλὰ καὶ ἡ ὁποία 
νὰ γίνεται πόλος θεολογικῶν συζητήσεων. Ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄ γιὰ ἵδρυση Θεολογικῆς Σχολῆς δὲν εὐοδώθηκε λόγω τοῦ 
πραξικοπήματος καὶ τῆς εἰσβολῆς. Τὴν ἔφερε εἰς πέρας ὁ Χρυσόστομος ὁ Β΄.  

Ἡ ἀνέγερση τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας στὴ Λεμεσό, μὲ πέραν τῶν 300 δω-
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ματίων – διαμερισμάτων, πλήρως ἐξοπλισμένων γιὰ τοὺς ἄπορους φοιτητές, 
ποὺ γίνονταν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες διαμερισμάτων 
καὶ οἰκιῶν, ἦταν τὸ ἑπόμενο μεγάλο του ἔργο. Πολλὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ 
διατέθηκαν, ἀλλὰ τὸ ἔργο θὰ διαλαλεῖ τὴν παντοτινὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας 
γιὰ τὸ ποίμνιό της.

Ἐπισφράγιση τοῦ ὅλου ἔργου του, ἦταν ὁ μεγαλοπρεπὴς αὐτὸς Καθε-
δρικὸς ναός, ποὺ τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἱδρυτῆ καὶ 
προστάτη τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Πράγματι, θὰ περάσουν πολλοὶ αἰῶνες γιὰ νὰ ξεφύγει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ἀπὸ τὴ σκιά του. Μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο τὸν Γ΄, ποὺ θὰ 
παραμείνει γιὰ πάντα ὡς ὁ ἀκάματος διεκδικητὴς τῶν ἐθνικῶν δικαίων τοῦ 
Κυπριακοῦ λαοῦ, ἡ Ἱστορία θὰ καταγράψει καὶ τὸν Χρυσόστομο τὸν Β΄ ὡς 
τὸν μεγαλύτερο ἐκκλησιαστικὸ μεταρρυθμιστὴ καὶ τὸν ἀκάματο ἐργάτη γιὰ 
κατοχύρωση τῶν κοινωνικῶν δικαίων καὶ διεκδικήσεων τοῦ λαοῦ του. Κανέ-
νας ἄλλος, ὅση μόρφωση κι ἂν εἶχε, κι ὅσους ἀκαδημαϊκοὺς τίτλους κι ἂν 
διέθετε, δὲν ἄφησε πίσω του τέτοιο ἔργο!

Ὁ Θεὸς τὸν εἶχε προικίσει μὲ γρήγορη ἀντίληψη, καθαρὴ καὶ πλατιὰ σκέ-
ψη, ἐκπληκτικὴ αὐτοκυριαρχία καὶ ἐπίμονη ἐπιδίωξη τῶν στόχων του. Εἶχε καὶ 
τὴ συναίσθηση ὅτι κουβαλοῦσε στοὺς ὤμους του ὅλη τὴν κληρονομιὰ τῶν 
προκατόχων του καὶ τὸ χρέος νὰ φανεῖ ἀντάξιός της. Γι’ αὐτὸ καί, παρόλο ὅτι 
εἶναι δύσκολο νὰ ὑπάρξει ἀκροβασία χωρὶς ἴλιγγο, ὁ μακαριστὸς ἔμεινε πάντα 
ὁ ἴδιος. Ἄτυφος καὶ προσγειωμένος. Οὔτε καὶ παρασύρθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνέ-
μους ἢ τὶς κολακεῖες. Δὲν ὑποδούλωσε πουθενὰ τὸ πνεῦμα του, οὔτε κι ἔγινε 
κανενὸς συμφέροντος ὑπήκοος ἢ ὑπηρέτης. Δὲν ὑπέκυψε οὔτε σ’ ὅσους τὸν 
λοιδοροῦσαν οὔτε καὶ σ’ ὅσους ἔμμεσα τὸν ἀπειλοῦσαν. Πολὺ περισσότερο 
σ’ ἐκείνους, κι ἦταν πολλοί, ἰδιαίτερα αὐτοί, ποὺ τοῦ ἔδειχναν, σὲ κάθε βῆμα 
τους, τὴν εὐλυγισία τῆς σπονδυλικῆς τους στήλης.

Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό, ἄξιο προσοχῆς, τοῦ ἐκλιπόντος ἦταν καὶ ἡ συ-
ναίσθηση ἐκ μέρους του τῆς πανορθόδοξης  εὐθύνης του γιὰ «εὐστάθεια τῶν 
ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν», καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἐρίδων καὶ διενέξεων. Πανθομο-
λογούμενος ὁ συναινετικός, ἀλλὰ μὴ ἀφιστάμενος τῆς μακραίωνης Ὀρθόδο-
ξης παράδοσης, ρόλος του στὴ μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κρήτη. 
Κι ἀκόμα, ἡ μὲ κάθε τρόπο καὶ ἔναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος, στήριξη τοῦ 
Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ πολυεύθυνο ἔργο του. Ἦταν ἕνας συγκυρηναῖος, 
συμπαραστάτης τοῦ μεγάλου Κυρηναίου τῆς ἐποχῆς μας. Μοναδικὴ ἡ φιλία, 
καθὼς καὶ ἡ ἀλληλοεκτίμηση ποὺ εἶχαν ἀναπτύξει ὁ Παναγιώτατος καὶ ὁ μα-
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καριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀπόδειξη καὶ ἡ, παρὰ τὶς πολλὲς ἀντικειμενικὲς δυ-
σκολίες, ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Κύπρο γιὰ νὰ ἀποδώσει 
φόρο τιμῆς στὸν Προκαθήμενό μας καὶ δικό του φίλο. 

Μὰ καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν ἄλλων 
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν μὲ τὶς δηλώσεις τους ὁμολόγησαν καὶ τὸ ἐνδιαφέ-
ρον ἀλλὰ καὶ τὴ βοήθεια ποὺ δέχθηκαν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυ-
σόστομο τὸν Β΄. Μὲ τὶς  δηλώσεις τους μᾶς ὑπενθύμισαν τὰ ὅσα οἱ Πράξεις 
τῶν Ἀποστόλων περιγράφουν γιὰ τὴν κοίμηση τῆς φιλανθρώπου Ταβιθᾶς, πα-
ρουσιάζοντας τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ νὰ ἐπιδεικνύουν «ἱμάτια καὶ χιτῶνας» 
καὶ «ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς».   

Κι ἦρθε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης δοκιμασίας τῆς ὑγείας του. Ἐκεῖ ἔδειξε ἦθος 
ἀπροσμέτρητο, πνευματικότητα καὶ κουράγιο, ποὺ θαύμασαν ἀκόμα καὶ οἱ 
χειρότεροι ἐχθροί του. Πολλοὺς ποὺ δὲν κέρδισε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς 
του, τοὺς κέρδισε ὅταν βρέθηκε στὸ κατώφλι τοῦ θανάτου. 

Ὁ Μάρκος Αὐρήλιος ἀπευθυνόμενος στὸν θάνατο ἔλεγε: «Θᾶττον ἔλθοις 
ὦ θάνατε, μή που καὶ αὐτὸς ἐπιλάθωμαι ἐμαυτοῦ». Εἴθε νὰ ἔλθεις γρήγορα 
θάνατε, μήπως ξεχάσω ποιὸς εἶμαι. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ συ-
ναναστρέφεται τὸν θάνατο. Ὄχι μόνο γιὰ νὰ μάθει νὰ μὴν τὸν φοβᾶται, ἀλλά, 
κυρίως, γιὰ νὰ μάθει νὰ φοβᾶται τὴ ζωή, νὰ ἀποφεύγει τὶς ἐκτροπές της. 

Ἡ ἐξουσία, καὶ μάλιστα ἡ ἀπόλυτη, γιὰ ὅποιον τὴν ἀσκεῖ, εἶναι ὁ μεγαλύ-
τερος κίνδυνος ἀλλοίωσης τῆς αὐθεντικότητάς του. Ὅποιος ὑπακούει, εἶναι 
λιγότερο ἐκτεθειμένος στὸν μεγάλο αὐτὸ ἀνθρώπινο κίνδυνο ἀπ’ ὅποιον δι-
ατάσσει. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εἶχε μνήμη θανάτου. Ἐφάρμοζε συ-
νεχῶς τό «οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν μελετῶσι». Γι’ αὐτὸ κι ἔχει 
καταξιωθεῖ στὴ συνείδηση τῶν πιστῶν ὡς ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε τὴν 
ἀσθένεια μὲ καρτερία ἀπαράμιλλη καὶ μίλησε γιὰ τὸν πόνο μὲ τρόπο βιωματι-
κὸ καὶ θεολογικό, ἀναζητώντας ὅ,τι μποροῦσε νὰ προσφέρει ἡ ἰατρικὴ ἐπιστή-
μη γιὰ νὰ τὸν ἁπαλύνει, ἀλλὰ καὶ διερευνώντας, ταυτόχρονα, μὲ Ἰώβειο ἦθος 
καὶ τὸ βαθύτερο μήνυμα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ πόνος καὶ οἱ ταλαιπωρίες ἀντέχονται καλύτερα, ἂν βρεῖς νόημα ποὺ 
ὑπερβαίνει τὴν καταστροφικότητά τους, κι ἂν ἀντιμετωπίσεις ἀποτελεσμα-
τικὰ τὶς ἀναπόφευκτες ὑπαρξιακὲς προκλήσεις. Κι ὁ μακαριστὸς εἶχε μόνιμα 
στραμμένη τὴν προσοχή του στὴν «Ἄνω Ἱερουσαλήμ» καὶ «τὴν ζωὴν τὴν μέ-
νουσαν εἰς τὸν αἰῶνα». Ἡ μεγάλη πίστη ἐκδηλώνεται ὄχι τόσο στὴν ἱκανότη-
τα νὰ κάνεις κάτι, ὅσο στὴν ἱκανότητα νὰ ὑποφέρεις κάτι.
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Ὁ ἡρωισμὸς μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπισε, γιὰ τέσσερα καὶ πλέον χρόνια, 
τὸ ἐπερχόμενο μὲ ὀδυνηρὰ μηνύματα τέλος, εἶναι ἀνεπανάληπτος. Ἡ ψυχική 
του δύναμη στάθηκε ἀκατάβλητη, σχεδὸν ὑπεράνθρωπη. Ποτὲ δὲν ξεστόμισε 
φθόγγο παραπόνου οὔτε καὶ πρόφερε λέξη πόνου σὲ κανένα μας, ποὺ τὸν συ-
ναντούσαμε πνίγοντας τὸν δικό μας φόβο. Δὲν ἀμφιβάλλουμε ὅτι, ὁ ἀπὸ τὴ 
φύση του πρόσχαρος αὐτὸς ἄνθρωπος, πάλευε τραγικὰ μὲ τὴ βαριὰ ἀσθένειά 
του κι ὅτι ἡ ζωή του εἶχε πάρει πιά, ἀνεπανόρθωτα, τὴ γεύση τοῦ θανάτου. Τὸ 
δικό μας πικρὸ προαίσθημα, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἦταν καὶ δικό του προαίσθη-
μα, ὅσο κι ἂν τὸ συγκάλυπτε μὲ τὴν ἡρωικὴ ἐνατένιση τῆς νόσου.       

Ἀκόμα καὶ σ’ ὅλη τὴν ἐπώδυνη περίοδο τῆς ἀσθένειάς του, δημιουργοῦσε. 
Προσπαθοῦσε, ἴσως, νὰ βρεῖ ἕνα λόγο ὕπαρξης. Ἀκόμα, κι ὅταν τὸν εἶχε κυ-
κλώσει ὁ θάνατος, κι ὅταν εἶχε ἀκουμπήσει τὸ χέρι στὸν ὦμο του, μεριμνοῦσε 
γιὰ ὅλα. Ἀκόμα καὶ τὴν ὥρα ποὺ ἔφευγε γιὰ τὸ τελευταῖο ταξίδι του γιὰ τὸ 
Ἰσραήλ, μὲ πῆρε στὸ τηλέφωνο γιὰ τὸν Καθεδρικὸ ναό, ποὺ σχεδιάζουμε στὴν 
Πάφο, καὶ ὅπου συναντήσαμε τόσες δυσκολίες. Μόλις ἔλθω στὴν Πάφο, θὰ 
φροντίσω νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὸν Δήμαρχο. Δὲν μπορεῖ ἡ πόλις τοῦ Ἀπο-
στολικοῦ Κηρύγματος, μοῦ εἶπε, νὰ μὴν ἔχει ἕναν Καθεδρικὸ ναό, ἀντάξιο τῆς 
ἱστορικῆς του παραδόσεως.  

Χάρη στὴν ἀσύλληπτη αὐτὴ εὐψυχία του ἔμεινε στὴ ζωὴ πολὺ περισσότε-
ρο ἀπ’ ὅσο ὑπολόγιζαν οἱ γιατροί. Δὲν ξέρω μὲ ποιὰν ἑρμηνεία φωτίζει ἡ Ἐπι-
στήμη παρόμοια ἀνθρώπινα φαινόμενα. Ἐκεῖνο ποὺ μπόρεσα νὰ διαπιστώσω 
εἶναι πὼς ἡ πάλη του μὲ τὸν θάνατο στέκεται σὰν ἕνα μεγάλο ὁρόσημο στὴ 
ζωή του. Καὶ θὰ πρέπει, νομίζω, νὰ μελετηθεῖ ἀπὸ τοὺς βιογράφους του. Καὶ τὸ 
χαρακτηριστικότερο: παρὰ τὴ σοβαρὴ ἀσθένειά του δὲν περιέπεσε σὲ ἀμετρο-
έπεια οὔτε σὲ παλιμπαιδισμό. Παρέμεινε μέχρι τέλους «ἀνεπαίσχυντος» γιὰ 
τὴν «καλὴν ἀπολογίαν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ». 

Ἀποτιμώντας, σήμερα, νηφάλια τὸ ἔργο του, δὲν θὰ λέγαμε ὅτι ὁ Χρυσό-
στομος ὁ Β΄ εἶναι ἥρωας. Κατάφερε, ὅμως, κάτι ποὺ εἶναι σημαντικότερο ἀπὸ 
τοὺς ἡρωικοὺς ἄθλους. Ἄφησε ἔργο στὸ ὁποῖο θὰ ὑποκλίνονται οἱ αἰῶνες. Καὶ 
μᾶς δίδαξε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δικαιώνει τὸ πρόσκαιρο πέρασμά του ἀπὸ τὸν κόσμο 
αὐτὸν ἐργαζόμενος γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Γιὰ ἐκεῖνον ὁ πυρετὸς τῆς δημιουργίας 
δὲν ἔπεσε ποτὲ σὲ χαμηλὲς θερμοκρασίες. Καὶ τὸ σημαντικότερο δὲν ὑπῆρξε 
πολιορκητὴς τῆς δόξας οὔτε καὶ ἀναλώθηκε ποτὲ σὲ ἐπιδείξεις ματαιοδοξίας.

Ἀπεδείκνυε καθημερινά, μὲ τὴ ζωή του, ὅτι δὲν ἀνυψώνουν τὸν κληρι-
κὸ τὰ ὁποιασδήποτε μορφῆς καὶ ἀξίας ἐπιθέματα ἀλλὰ ἡ ἐσωτερικὴ δύναμη 
τῆς προσωπικότητάς του. Τὰ ἐπιθέματα, ἄλλωστε, εἴτε εἶναι μεγαλοπρεπεῖς 
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στολὲς εἴτε λαμπρὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, εἴτε βαρύγδουποι βερμπαλιστι-
κοὶ λόγοι, στὸ τέλος «ξεγυμνώνουν» τὸν κούφιο καὶ ἐπιπόλαιο ἄνθρωπο καὶ 
τὸν εὐτελίζουν. Ἀντίθετα, ὁ πηγαία ταπεινὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δίνει 
ἀξία στὰ ἐπιθέματα, γιατί  ἀκριβῶς  κι αὐτὰ χάνονται, ὅσο μεγαλόπρεπα καὶ ἂν 
εἶναι, κάτω ἀπὸ τὴ φωτεινότητα τοῦ προσώπου του. 

Στὴν περίπτωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου τοῦ Β΄ ἰσχύει πλή-
ρως ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιλέγει τὰ φαινομενικῶς 
«ἀσθενῆ … καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα 
σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 1, 28-29).  Ἡ Ἱστορία δὲν ἐγγράφει στὶς 
δέλτους της ἐκείνους ποὺ ἐπιμελῶς αὐτοπροβάλλονται, ἀλλὰ τοὺς ταπεινούς, 
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οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν μεγάλο ἔργο μὲ ἀφανῆ τρόπο. Μπορεῖ, ἐν ζωῇ, νὰ 
μὴν βραβεύονται ἀπὸ Πανεπιστήμια καὶ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Μὰ τὰ βραβεῖα 
δὲν εἶναι πάντα ὁ καλύτερος δείκτης ὑπεροχῆς. Τὴν ὑπεροχὴ θὰ τὴν δείξει ὁ 
χρόνος καὶ τὸ ἔργο ποὺ θὰ μείνει στοὺς αἰῶνες. 

Θὰ ’ταν ἀφύσικο, ἕνα τέτοιο ἔργο καὶ ὁ δημιουργός του νὰ μὴν ἔβρισκαν 
ἐπικριτές. Λέγεται, πολλάκις, ὅτι τὰ ψηλὰ πλατάνια καὶ τὶς ὑψικόρυφες δρῦς 
προσβάλλει, συνήθως, ἡ ὁρμὴ τῶν κεραυνῶν. Κι οἱ μεγάλες καὶ ὑψηλὲς ἀρε-
τὲς ἔχουν φοβεροὺς ἐπικριτὲς καὶ ἀπηνεῖς πολέμιους. Ἐξάλλου, εἶναι γνωστὸ 
πὼς μόνο τὰ σημαντικὰ καὶ μεγάλα ἔργα γεννοῦν ἀρνήσεις. Τὰ μέτρια καὶ τὰ 
ἀσήμαντα δὲν δημιουργοῦν καμίαν ἀντίδραση. Κι οἱ μετριότητες δὲν ξεσηκώ-
νουν θύελλες στὸ πέρασμά τους. Περνοῦν ἀπαρατήρητες. Ὁ Χρυσόστομος 
ὁ Β΄ πῆρε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφάνισής του στὴ δημόσια ζωὴ τέτοιες δόσεις 
χολῆς, ποὺ φαίνεται πὼς εἶχε πάθει μιθριδατισμὸ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα χρόνια της 
ζωῆς του. Αὐτὸ βοήθησε τὰ μέγιστα στὴν πραγμάτωση τῶν ἔργων του.

Θὰ ἀδικοῦσα τὸν μεγάλο μας νεκρό, ἂν τελείωνα τὴν ἀναφορά μου σ’ αὐ-
τόν, χωρὶς νὰ ἀναφερθῶ στὴ στάση του γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνικό μας θέμα. Στὴν 
ἀκραία αὐτὴ Ἑλληνικὴ γῆ, στὴ γωνιὰ αὐτὴ τῶν νότιων συνόρων τοῦ Ἔθνους, οἱ 
ἀρχαῖες Νύμφες, ὁ Τεῦκρος, ὁ Ἀγαπήνορας, οἱ διάδοχοί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν-
δρου, ὁ μεσαιωνικὸς Διγενὴς χάραξαν, μὲ τὸ πέρασμά τους, τὴν ἐθνικὴ ταυτό-
τητα τοῦ τόπου. Κι οἱ Ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος καθὼς καὶ ὁλόκληρη ἡ 
στρατιὰ τῶν ἁγίων μας, συνῆψαν τὸν Χριστιανισμὸ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Πατρίδα. 
Ἔτσι, ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἐκκλησία ἀναλαμβάνει ρόλο σημαντικὸ 
στὴ διατήρηση τῆς παιδείας καὶ τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ λαοῦ. 

Ἂν σ’ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ χῶρο, σὲ καιροὺς δύσκολους, τὸ ράσο κάθε κληρι-
κοῦ γινόταν ἐθνικὴ σημαία, τοῦτο συναντᾶται σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ στὴν Κύ-
προ, τὴν ἀπομακρυσμένη γεωγραφικὰ ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμὸ καὶ στὴν ὁποία 
ἡ Ἐκκλησία παρέμενε γιὰ αἰῶνες πολλούς, ὁ μόνος ἐθνικὸς θεσμικὸς φορέας, 
ὑπεύθυνος γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας. Ἀνάμεσα στοὺς 
κληρικοὺς κάποιοι ξεχώριζαν λόγω καὶ τῆς θέσης ποὺ κατεῖχαν καὶ τῆς ἰδιο-
συγκρασίας τους.

Ὡς Μητροπολίτης Πάφου ὄρθωνε πάντα τὸ ἀνάστημά του ἐναντίον κάθε 
ἀπαράδεκτης διευθέτησης τοῦ Κυπριακοῦ, ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ τουρκοποίηση 
τῆς Κύπρου. Σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο, ὡς προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡγήθηκε 
καὶ τῆς ἀντίδρασης ἐναντίον τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Μὰ καὶ στὴ 16ετή περίοδο τῆς 
Ἀρχιεπισκοπείας του παρέμεινε ἡ αὐθεντικὴ ἐκκλησιαστικὴ φωνὴ προάσπισης 
τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων. Ἔνιωθε, παρὰ τὴν ὕπαρξη, σήμερα, συγκροτημένου 
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κράτους ποὺ ἔχει τὴν κύρια εὐθύνη προάσπισης τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ, ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπέβαλε τὴν εὐθύνη ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν ἐθναρχικό της ρόλο 
γιὰ ὑπόδειξη τῆς ὀρθῆς πορείας πρὸς τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση. Ὁ ρόλος αὐτὸς 
θὰ τερματισθεῖ μόνο μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ τόπου καὶ τὴν ἀποκατάσταση 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅλου τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου. 

Ὁ θάνατός του, βρίσκει, δυστυχῶς, τὴν ἐθνική μας ὑπόθεση στὴν πιὸ δύ-
σκολη καμπή της. Μὲ τὴν Τουρκία νὰ μὴν ἀποκρύβει τὶς βλέψεις της ἐπὶ ὅλης 
της Κύπρου καὶ τὴν πλευρά μας νὰ μὴν ἔχει σταθεροὺς στόχους καὶ μονολι-
θικὴ ἐπιδίωξή τους. Μακάρι τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ μακαριστοῦ νὰ μᾶς 
ἀφυπνίσει ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ λήθαργο γιὰ ἀνασύνταξη δυνάμεων καὶ ἐπιδίωξη 
τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ τόπου μας. Ἐκεῖνος, κατὰ τὸν ποιητή, μὲ τὰ σταυρω-
μένα χέρια του θὰ περιμένει νὰ κτυπήσουν οἱ καμπάνες τῆς ἀπελευθέρωσης. 
Θὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση γι’ αὐτὸν καὶ ἡ δικαίωση τῶν ἀγώνων του. 

Λέγεται πὼς εἶναι μοίρα τῶν ἀνθρώπων νὰ κατανοοῦν τοὺς ἄλλους ὅταν 
τοὺς στερηθοῦν. Καὶ νὰ διαπιστώνουν ὅτι ἦταν πολὺ ἀνόητοι ποὺ ἄφησαν 
ἀνεκμετάλλευτες ὧρες καὶ μέρες κοντὰ σὲ τέτοιους ἀνθρώπους. Δὲν συνέβη, 
βέβαια, αὐτὸ μ’ ἐμᾶς καὶ τὸν Μακαριστό. Μέρες καὶ νύχτες, ὧρες ἀτέλειω-
τες, ἀντλήσαμε ἀπὸ τὴν πεῖρα του, διδαχτήκαμε ἀπὸ τὴ σοφία του. Νιώθουμε, 
ὡστόσο, ὅτι πολλὰ θὰ εἴχαμε ἀκόμα νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ αὐτόν. Εὐχαριστοῦμε 
τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς τὸν χάρισε γιὰ τόσα χρόνια νὰ μᾶς διδάσκει καὶ μὲ τὸν λόγο 
του, κυρίως ὅμως μὲ τὸ παράδειγμά του.

Τώρα ἡ ζωή μας θὰ συνεχίσει χωρὶς αὐτόν, ἀλλὰ μὲ τὴ μορφή του ζωντανὴ 
στὴ μνήμη μας καὶ τὴν παρουσία του ἐνεργό. Ἡ σφραγίδα ποὺ ἔβαλε στὴν 
πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀνεξίτηλη καὶ ἡ εὐλογία ποὺ δεκτήκαμε ἀπὸ 
τὴ ζωή του ἀνεκτίμητη. Τὸν προπέμπουμε μὲ τὶς εὐχὲς ὅλων, «ἵνα λάβῃ τὸν τῆς 
δικαιοσύνης στέφανον».

Αἰωνία Του ἡ μνήμη!                

Ο Πανιερώτατος, μετά το πέρας του επικηδείου του, κατέθεσε, βαθύτατα 
συγκινημένος, στέφανο εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύ-
πρου.

Τέλος, ακολούθησε ο επικήδειος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου.   
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Πανιερώτατε Μητροπολῖτα Πάφου κ. Γεώργιε, Τοποτηρητὰ τοῦ χηρεύσαντος 
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου,

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας κύριε Θεόδωρε,
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς, ἐκπρόσωποι τῶν κατὰ 

τόπους ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
Σεβασμία Ἱεραρχία τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Λευκωσίας,
Εὐλαβέστατοι κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου,
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχαὶ τῶν Ἱερῶν αὐτῆς Μονῶν,
Πενθηφόρε λαὲ τῆς Κύπρου!
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Λίαν ἀλγεινὴν εἴδησιν ἐσήμανεν ἡ καμπάνα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα! Εἴδησιν, τὴν ὁποίαν εὐθὺς ἀμέσως μετέδωσαν 
ἐν ὀδύνῃ οἱ κώδωνες καὶ τὰ σήμαντρα τῆς Ἁγιονεοφυτικῆς Ἐγκλείστρας, οἱ 
καμπάνες τῆς γενετείρας Τάλας καὶ τῆς Πάφου, οἱ καμπάνες τῆς Πρωτευούσης 
καὶ ὅλης τῆς Ἁγιοτόκου Μεγαλονήσου, τοῦ πενθηροῦ ἤχου αὐτῶν φθάσαντος 
μέχρι καὶ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Φαναρίου! Ὁ πολιὸς Ἀρχιεπίσκοπος Νέας 
Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κυρὸς Χρυσόστομος Β΄, ὁ Ἐγκλειστριώτης, 
ὁ Πάφιος καὶ ἀπὸ Πάφου, ὁ κατὰ κόσμον Ἡρόδοτος Δημητρίου, ὁ παιδιόθεν 
ἀφιερώσας ἑαυτὸν εἰς τὴν διακονίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἐπὶ 
σχεδὸν τεσσαράκοντα καὶ πέντε ἔτη θεοφιλῶς ἀρχιερατεύσας καὶ ἐπὶ δεκα- 
εξαετίαν καὶ μέχρις ἐσχάτων σταθεὶς γενναίως ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ Πρωθι- 
εραρχικοῦ καθήκοντος, ὡς καὶ ἀπὸ τῆς πρώτης ἄλλωστε στιγμῆς τῆς ἀνα-
δείξεώς του εἰς Προκαθήμενον τῆς Ἀποστολικῆς Αὐτοκεφάλου Κύπριδος Ἐκ- 
κλησίας, ἀφοῦ ἔδωκε τὰς τελευταίας του νουθεσίας καὶ συμβουλάς, ἀφοῦ 
ηὐλό γησεν ἀρχιερατικῶς καὶ ηὐχήθη πατρικῶς τοὺς συνεργάτας του, τὸ 
ποίμνιόν του, τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πολυπάθου Νήσου του, παρέ-
δωκεν εἰρηνικῶς τὸ πνεῦμα του εἰς τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ζωῆς καὶ Ἐπίσκοπον 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ προσετέθη εἰς τοὺς ἀοιδίμους 
προκατόχους του. Ἐλογισάμεθα, λοιπὸν, καὶ ἡμεῖς μετὰ τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ, 
ὅτι «ἀγαθὸν πορευθῆναι εἰς οἶκον πένθους» (Ἐκκλησ. ζ´, 2) καὶ ἤλθομεν, διὰ 
πρώτην μάλιστα φοράν, εἰς Κύπρον, διὰ νὰ ἀποχαιρετίσωμεν κατ’ ἀξίαν τὸν 
μεταστάντα πολυφίλητον ἀδελφόν, συλλειτουργὸν καὶ προσωπικὸν ἡμῶν 
φίλον καὶ νὰ στηρίξωμεν τὰ ἀπορφανισθέντα τέκνα του.

Ἡ Κύπρος σήμερον, ἀγαπητοί, δακρύουσα βοᾶ: «Ἐπήγαγέ μοι ὁ Θεὸς πένθος 
μέγα»! (Βαροὺχ δ´, 9). Χρυσόστομος ὁ Β΄, ὁ μέχρι τῆς χθὲς ὑπάρχων «λύχνος 
ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας» (Σοφ. Σειρ. κστ´,17), καὶ φωτίζων τὴν Ἐκκλησίαν 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τῇ ριπῇ τοῦ θανάτου ἐσβέσθη καὶ σκότος ἐκάλυψεν 
ἄχρι καιροῦ τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν Θρόνον τῆς Νήσου! Θλῖψις κατ’ ἄνθρωπον 
οὐχὶ συνήθης, οὐδὲ μικρά! Τὸ λογικὸν τῆς Ἐκκλησίας ποίμνιον, ὁ σεπτὸς τῶν 
ἁγίων Ἀρχιερέων χορός, ἡ ἀξιονόμαστος χορεία τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς 
ἐν Χριστῷ διακονίας καὶ τοῦ ὁσιοβίου μοναχισμοῦ, ἐστερήθησαν τὸν ἑαυτῶν 
Πρῶτον, τὸν γενναῖον στρατιώτην τῆς Ἐκκλησίας, τὸν μέγαν καὶ ἐπίσημον 
κριὸν τῆς ποιμαντορίας, τὸν δεξιὸν καὶ δόκιμον οἰα-κοστρόφον τῆς ἱερᾶς 
Ὁλκάδος, τὸν συνετὸν καὶ σώφρονα χειριστὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ διεκ- 
κλησιαστικῶν πραγμάτων, τὸν ἀνύστακτον φύλακα τῶν πατρίων, τὸν φιλό-
στοργον πατέρα πάντων, μάλιστα δὲ τῶν ἐν ἀσθενείαις καὶ ἀνάγκαις καὶ 
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δυσπραγίᾳ ὄντων, τὸν ἁπλοῦν καὶ ἄτυφον, τὸν εὐπροσήγορον καὶ εὐέντευκτον, 
τὸν ἐλεήμονα καὶ φιλάνθρωπον, τὸν ὄντως ἀξιομακάριστον Χρυσόστομον!

Ὁ Κύριος τοῦ Ἀμπελῶνος ἐνωρίτατα «ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ, 
ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης» (Σοφ. 
Σειρ. με´, 7). Καὶ ἐκεῖνος, πολλαπλασιάζων φιλοτίμως τὸ τάλαντον, ἐφάνη 
πιστός, ἐπαρκὴς καὶ δημιουργικὸς εἰς πᾶσαν βαθμίδα ἱερατείας λαοῦ. Καὶ 
ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου, καὶ ὡς Μητροπολίτης 
Πάφου, καὶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου. 
Καὶ ἐλάμπρυνε τὴν ἱερατικὴν εὐκοσμίαν καὶ τὴν περίδοξον ποιμαντικὴν 
ἀποστολὴν ποὺ τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεὸς μὲ προσωπικὴν ἀρετήν, μὲ θεοφιλεῖς 
ἀγῶνας, μὲ ἱστορικὰ βήματα καὶ πολὺ ἀξιόλογα ἐπιτεύγματα. Ρηξικέλευθος ἐν 
πολλοῖς, ἀποκατέστησε τὸ κανονικὸν διοικητικὸν σχῆμα τῆς Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, πρωτίστως διὰ τῆς, μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ὁλοκλήρους 
αἰῶνας, ἀνασυστάσεως τῶν Βυζαντινῶν Ἐπισκοπῶν τῆς Νήσου, τὰς ὁποίας, 
διὰ προφανεῖς καὶ ἥκιστα εὐφήμους λόγους, εἶχε καταργήσει ἀπὸ τοῦ 1222 
ἡ μακραίων Φραγκοκρατία, προσπαθοῦσα νὰ ἀπομειώσῃ τὴν γηγενῆ Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν. Οὕτως, αἱ Ἐπισκοπαὶ Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου, Τα-
μασοῦ καὶ Ὀρεινῆς, Τριμυθοῦντος καὶ Λευκάρων, Τηλλυρίας, Ἀρσινόης, Ἀμα-
θοῦντος, Καρπασίας, Λήδρας, Χύτρων, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας, εἶδον, καὶ 
πάλιν δι’ ἐνεργειῶν τοῦ ἀοιδίμου Πρωθιεράρχου, τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, μὲ ἄμεσον 
ἀποτέλεσμα τὴν   συνοδικῶς   κανονικὴν   ἀρτιότητα   τῆς Κύπριδος Ἐκκλησίας 
καὶ τὴν καλλιτέραν διαποίμανσιν τοῦ χριστωνύμου αὐτῆς πληρώματος.

Ὅραμα γενεῶν ὑπῆρξεν ἡ ἵδρυσις Θεολογικῆς Σχολῆς ἐν Κύπρῳ. Τοῦτο 
ἠξιώθη νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ ὁ νῦν προπεμπόμενος εἰς τὴν Ἄνω Ἱερουσαλὴμ 
Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄, κατόπιν πολλῶν κόπων καὶ θυσιῶν! Καὶ 
ἀποτελεῖ ἡ «τῆ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι» εὐλαβῶς ἀφιερωθεῖσα Σχολὴ 
πολύτιμον καὶ πολύλαμπρον ἀδάμαντα τῆς ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ μίτρας! 
Ἐξ ἑτέρου, ὁ Μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία», τὸν ὁποῖον ὁ 
μακαριστὸς συνέστησεν, ἀποτελεῖ τρανὸν δεῖγμα τῆς ἀγάπης του πρὸς 
τοὺς δυσπραγοῦντας ἀδελφούς, πρὸς τὴν νεότητα, πρὸς τὴν θρησκευτικήν, 
ἱστορικὴν καὶ πολιτιστικὴν κληρονομίαν τῆς Κύπρου. Δεῖγμα πρὸς τούτοις 
λαμπρὸν τῆς πρὸς τὸν ἐφημεριακὸν Κλῆρον, καὶ μάλιστα τὸν τῆς ὑπαίθρου, 
πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης του ὑπῆρξεν ὁ «Κεντρικὸς Φορεὺς Μισθοδοσίας 
Ἐφημεριακοῦ Κλήρου», τὸν ὁποῖον, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Κυβερνήσεως 
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συνέστησε, καὶ διὰ τοῦ ὁποίου ἐξησφάλισεν 
ἀξιοπρεπῆ καὶ ὁμοιόμορφον μισθοδοσίαν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου.
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Ὅτε αἱ γνωσταὶ τραγικαὶ περιπέτειαι τῆς Νήσου, κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ 
τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἤνοιξαν τὸν δρόμον διὰ πρωτοφανεῖς ἱεροσυλίας εἰς βάρος 
τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τοῦ Κυπριακοῦ Βορρᾶ, ὥστε πλεῖστα σεβάσμια 
ἱερὰ σκεύη καὶ ἀντικείμενα, ἱστορικὰ φορητὰ εἰκονίσματα, ἀποτοιχισθεῖσαι 
ἀρχαῖαι ἁγιογραφίαι κ.λπ. νὰ καταλήξουν εἰς διαφόρους κλεπταποδόχους καὶ 
οἴκους παρανόμων δημοπρασιῶν ἀνὰ τὸν κόσμον, ὁ μακαριστὸς Ἀδελφὸς 
παρηκολούθει ἀγρύπνως τὰς κινήσεις τῶν οἴκων δημοπρασίας καὶ κατώρθωσε 
πλεῖστα ὅσα νὰ ἐντοπίσῃ, νὰ τὰ ἀγοράσῃ καὶ νὰ τὰ ἐπαναφέρῃ εἰς Κύπρον, 
πρὸς μεγάλην χαρὰν καὶ παρηγορίαν τῶν πιστῶν.

Ἀλλ’ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπιθυμοῦμεν ὀφει-
λετικῶς νὰ ὑπογραμμίσωμεν ὅλως ἰδιαιτέρως, ἦτο ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ 
ἀειμνήστου πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ 
ἡ φιλότιμος καὶ ἀδιάκοπος συμπόρευσίς του μετ᾽ αὐτῆς εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ 
μαρτυρίου καὶ τῆς μαρτυρίας της! Εἰς κάθε βῆμά μας ἦτο πλησίον μας μὲ 
γενναιότητα, μὲ παρρησίαν καὶ μὲ εὐεργετικὴν δεξιάν. 

Μᾶς ἔδωκε τὴν χαρὰν νὰ πραγματοποιήσῃ κατ’ Ἀπρίλιον τοῦ 2010 ἐπί-
σημον εἰρηνικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον, ἀψηφήσας οἱανδήποτε 
δυσκολίαν.  Εἶχε μὲν καὶ ὁ ἀοίδιμος προκάτοχός του Ἀρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος 
Γ΄ πραγματοποιήσει πρὸ αἰῶνος καὶ πλέον ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον, 
ἀνεπίσημον ὅμως, καὶ ἁπλῶς ἐχοροστάτησεν ἀπὸ τοῦ παραθρονίου εἰς τὸν 
Πατριαρχικὸν Ναὸν κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Ὅμως, Χρυσόστομος ὁ Β΄ 
ἐπέστεψε τὴν ἐπίσημον εἰρηνικὴν ἐπίσκεψίν του διὰ τοῦ Πρωθιεραρχικοῦ 
Συλλειτούργου εἰς τὴν ἱστορικὴν Μονὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Μπαλουκλῆ, 
κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποίου εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ὑπογραμμίσωμεν 
ἀπὸ κοινοῦ, κατὰ τὸν πλέον ἐπίσημον τρόπον, τοὺς ἱερούς, βαθυτάτους 
καὶ ἀκαταλύτους δεσμοὺς ποὺ συνδέουν τὰς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Εἴμεθα, 
ἐλέγομεν τότε, «παράλληλοι Κυρηναῖοι παραλλήλων Σταυρῶν, ἀλλὰ καὶ 
κοινωνοὶ τῆς ἰδίας ζωηφόρου Ἀναστάσεως»!

Κατὰ τὴν τελικὴν φάσιν τῆς προετοιμασίας τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Σύνοδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ κατὰ τὴν διἀρκειαν 
τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, ἡ παρουσία καὶ συμβολὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου ὑπῆρξε πολύτιμος καί, εἰς ὡρισμένας περιπτώσεις, καθοριστική. 
Ἐκεῖ ἔδειξε πράγματι τὰς διαστάσεις τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, 
τὸ γνήσιον πατερικόν του φρόνημα καὶ τὴν ἔντιμον ἀφοσίωσίν του εἰς τὸν 
Συνοδικὸν θεσμόν. Ὑπῆρξε δὲ καὶ ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῶν θέσεων τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς ὥρας σάλου καὶ προσκομμάτων, πρᾶγμα διὰ 
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τὸ ὁποῖον καὶ τοῦ εἴμεθα εἰλικρινῶς εὐγνώμονες.

 Ἀνεξίτηλος θὰ παραμείνῃ εἰς τὴν μνήμην μας ἡ τελευταία ἐπίσκεψις τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, ἀρχάς Μαρ-
τίου 2020, καὶ τὸ Συλλείτουργόν μας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἐξῄραμεν τότε τὴν ποιμαντικὴν αὐτοῦ εὐαισθησίαν, τὴν σοφίαν, τὸν δυνα-
μισμὸν καὶ τὴν παρρησίαν μὲ τὰς ὁποίας διακονεῖ τόν ἐμπεμπιστευμένον αὐτῷ 
ἄνωθεν λαὸν τοῦ Θεοῦ, τὸ ὀξὺ αἰσθητήριόν του διά τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ 
τὸν ἀπεκαλέσαμεν «ἀνύστακτον φύλακα τῆς πανιέρου κοινῆς κληρονομίας 
τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ ἀνέπαυσε πολλαχῶς τὴν 
καρδίαν ἡμῶν καὶ μᾶς ἔδωκε πολλὰς ἀφορμὰς διὰ νὰ δοξολογήσωμεν τὸ ὄνο- 
μα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ ἐχαρίσατο εἰς τὸν λαὸν Του τὸν σπουδαῖον αὐτὸν ἐκκλη-
σιαστικὸν ἄνδρα. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι καὶ δι’ ἕνα ἀκόμη 
λόγον εὔγνωμον πρὸς αὐτὸν, ὅπως ἐξ ἴσου καὶ πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία προφρόνως ἐνέκρινε τὴν σχετικὴν θερμὴν 
εἰσήγησίν του καὶ μᾶς παρεχωρήθη φιλαδέλφως τὸ ὡραῖον κτήριον τῆς 
ἐν Βρυξέλλαις Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅπερ καὶ 
ἀξιοποιεῖται ἤδη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Βελγίου, εἰς βασικὰς 
αὐτῆς ἀνάγκας ἀνταποκρινόμενον! 

Εὐχαριστοῦμέν σοι πλεῖστα, μακαριστὲ ἅγιε Ἀδελφέ! Τὸ ὄνομά σου θὰ 
παραμείνῃ πάντοτε λίαν σεβαστὸν εἰς τὰς δέλτους τῆς μνήμης ὅλης τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους! 

Εἴησαν πάντα ταῦτα εἰς μνημόσυνόν σου αἰώνιον ἐνώπιον Θεοῦ καὶ  
ἀνθρώπων!

Πανιερώτατε Τοποτηρητά, ἅγιε Πάφου,

Ὅπως ἔχει θεολογικώτατα γραφῆ, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ «κατήργησε 
τὴν ἀθανασίαν τοῦ θανάτου». Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ ἀπηχεῖ εἰς ὅλας τὰς 
διαστάσεις αὐτῆς τὴν νίκην κατὰ τοῦ θανάτου, τὴν χαρὰν τῆς ἐλθούσης  
πανσωστικῆς χάριτος καὶ τὴν βεβαιότητα τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως», προα-
νάκρουσμα ὅλων ἐκείνων τῶν θαυμαστῶν, «ἅ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς 
οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄ Κορ. β´, 9). Εἴμεθα πλέον ἤ βέβαιοι ὅτι ὁ μακαριστὸς 
ἀδελφὸς Χρυσόστομος ἤδη ἔχει μεγάλον «κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει 
τῇ εἰς Χριστόν» (Πράξ. κστ´, 18). Αἱ δὲ τίμιαι καὶ θεοπειθεῖς εὐχαί του ἐκ τοῦ 
Οὐρανίου Θυσιαστηρίου, ἂς συνοδεύουν τὴν Μεγαλόνησον καὶ τὸν θεοσεβῆ 
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Κυπριακὸν λαὸν καὶ πάντας ἡμᾶς πανταχοῦ καὶ πάντοτε, καὶ ἐν αἰθρίᾳ καὶ ἐν 
καταιγῖσι καὶ περιστάσεσιν!

 Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καὶ ἁγία, καὶ ἡ ἐν λευκῇ στολῇ κατάπαυσίς 
του ἐν Χώρᾳ  Ζώντων, ἐν σκηναῖς Δικαίων καὶ Ἁγίων, ἐν τῇ χαρᾷ τῆς 
Βασιλείας, ἐν  τῷ φωτὶ τῆς Τρισηλίου Θεότητος! 

Ἐπὶ πᾶσι τούτοις, «ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ 
ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν» (Ἀποκ. ζ´, 12).  

Μετά το πέρας του επικηδείου λόγου που ανέγνωσε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατέθεσε, ένδακρυς,  τον στέφανο της τιμής και 
της εν Κυρίω αγάπης του, έμπροσθεν του σεπτού σκηνώματος «τοῦ μεταστάν- 
τος πολυφιλήτου Ἀδελφοῦ, Συλλειτουργοῦ καὶ προσωπικοῦ Του Φίλου».

Εν τέλει, ακολούθησε ο ενταφιασμός του σεπτού σκηνώματος τού μακα-
ριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Β΄, στην κρύπτη του Κα-
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«Μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύῃ σήμερον» 
πολυσέβαστε καὶ ἐπιπόθητέ μας Μακαριώτατε «ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως».
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θεδρικού Ναού, ένα χώρο τον οποίο ο ίδιος ετοίμασε για τον εαυτό του και 
τους μελλοντικούς Αρχιεπισκόπους. 

Της τελετής προέστη ο Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Μη-
τροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος συμπαραστατούμενος από τα Μέλη της Ιεράς 
Συνόδου.

Τιμητικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς αποχαιρέτησε τον αοίδιμο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με είκοσι και ένα πυροβολισμούς. Η όλη εξόδιος ακο-
λουθία ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Όπου και να γυρνούσες τα βλέμματά 
σου έβλεπες μάτια δακρυσμένα και πρόσωπα θλιμμένα και κατηφή. Ήταν η 
σιωπηλή έκφραση της αγνής αγάπης και του σεβασμού τού αγνού λαού μας, 
ο οποίος  με άσπετο πόνο αποχαιρετούσε τον στοργικό του Πατέρα και τον 
ευκλεή Ποιμενάρχη του! 

Η Σύνταξη του περιοδικού μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» συμμετέ-
χουσα ολοψύχως στο βαθύ πένθος του Κυπριακού Ελληνισμού και της κα-
θόλου Ορθοδοξίας για την κοίμηση του πνευματικού ημών Πατρός, αοιδίμου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρού Χρυσοστόμου, 

«ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ»

Η ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ



672 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β´

«τοῦ ὁραματιστοῦ τῆς ἀγλαοθρόνου  Ὀρθοδοξίας,
τοῦ ἀγωνιστοῦ τῆς πολυφιλήτου Πατρίδος,

  τοῦ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως μογήσαντος 
διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Νύμφην Ἐκκλησίαν», 

εκφράζει τις ολόθερμες προσευχές της για την αιώνια ανάπαυση της αγνής 
χριστιανικής ψυχής Του. 

Σύμφωνα με τη σοφή έκφραση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου «Εἴμεθα πλέον ἤ βέβαιοι ὅτι ὁ μακαριστὸς ἀδελφὸς Χρυσόστο-
μος ἤδη ἔχει μεγάλον «κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς Χριστόν» 
(Πράξ. κστ´, 18) διότι στη ζωή του εφάρμοζε τη σοφή παρακαταθήκη του 
Αγίου Νεοφύτου:  «Ἀγαθὸν ὑπέρτερον παντὸς ἀγαθοῦ, Θεοῦ φόβος καὶ μνή-
μη θανάτου».

Συνεπώς, ας αναπαύουμε τις τεθλιμμένες ψυχές μας με την  ελπίδα και την 
πίστη που είχε και ο σοφός βασιλεύς Σολομών ότι:  

 «Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φρον- 
τὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας 
καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου…» (Σοφία Σολομ. 5, 15-16).

Επίσης, ας βιώνουμε ενδομύχως και τη σαφέστατη διαβεβαίωση του Κυ-
ρίου μας:

« Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή.
Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» ( Ἰωάν. 11,26).

Ας είναι αιωνία η μνήμη Του. Οι δε εκκλησιαστικοί και εθνικοί οραματι-
σμοί Του,  ας καθοδηγούν τις σκέψεις  και τις πράξεις μας.



ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ημε-
ρομ. 7 Νοεμβρίου 2022 ανοίχθηκε βιβλίο συλλυπητηρίων, για να μπορέσει 

ο λαός και η ηγεσία του να εκφράσουν τα συναισθήματά τους έναντι του κοι-
μηθέντος Ιεράρχου τους, κυρού Χρυσοστόμου του Β΄.

Το βιβλίο τοποθετήθηκε στο γραφείο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου, 
όπου πλήθος κόσμου συνέρρεε να προσευχηθεί  για την ανάπαυση της ψυχής 
του και να απευθύνει τον ύστατο χαιρετισμό του σεβασμού και της αγάπης 
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του στον μακαριστό Προκαθήμενο της Εκκλησίας Κύπρου ή να του εκφράσει 
τα ενδόμυχα αισθήματα της ευγνωμοσύνης του για τη βοήθεια και την αγάπη 
που του προσέφερε στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. 

Το χρυσοποίκιλτο και μεγαλοπρεπές ωμοφόριο και το πετραχήλι που του 
δώρισε το προσωπικό της Αρχιεπισκοπής, από τα πιο όμορφα που διέθετε και 
με τα οποία λειτουργούσε, ήταν τοποθετημένα με σεβασμό και ευλάβεια πάνω  
στο γραφείο του όπου δεχόταν «τὸν ἔσχατον καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον». Δί-
πλα τους ένα καντήλι αναμμένο που έστελλε στην ψυχοσύνθεσή σου αναλα-
μπές ελπίδας και πίστεως για την ποθεινή αιωνιότητα, στην οποία ο αοίδιμος 
πίστευε ακράδαντα!  

Τέλος, μια φωτογραφία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου με το αυτοκρα-
τορικό σκήπτρο της Εκκλησίας της Κύπρου, να σε κοιτάζει με το ίδιο γαλήνιο 
βλέμμα, να σε ευχαριστεί για τη δική σου αγάπη και να σου εκπέμπει με από-
λυτη πίστη το τελευταίο διαχρονικό του μήνυμα:  

 «Περί ἐμοῦ, Ἀδελφοί, μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες 
ἐλπίδα.  Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς 
τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ…  καὶ οὕτω πάντοτε σὺν 
Κυρίῳ ἐσόμεθα» (Α΄Θεσ. 4, 13 -18).

Άλλωστε, «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
ἐπιζητοῦμεν» ( Εβρ. 13,14).

Συνεπώς, «ἐάν τε ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυ-
ρίῳ ἀποθνήσκομεν. Ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου 
ἐσμέν» (Ρωμ. 14,8).

***

Το βιβλίο συλλυπητηρίων υπέγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Πανα-
γιώτατος κ.κ. Βαρθολομαίος,  ο οποίος στον ανάντη δρόμο της διακονίας της 
Εκκλησίας υπήρξε «παράλληλος Κυρηναῖος παραλλήλων Σταυρῶν, ἀλλὰ 
καὶ κοινωνὸς τῆς ἰδίας ζωηφόρου Ἀναστάσεως» με τον Μακαριώτατό μας!

Αποχαιρέτησε τον εν Κυρίῳ επιπόθητο Αδελφό Του με μια λακωνική αλλά 
και πολύ παραστατική έκφραση:

 «Ἀναπεσών κεκοίμηται ὡς λέων» Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ! 

 ( Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου).
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Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου έγραψε:

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια, προσωπικά και εκ μέρους του ελ-
ληνικού λαού για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστό-
μου Β΄. Ο Μακαριώτατος υπήρξε ένας μεγάλος Ηγέτης της Ορθοδοξίας και 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Αφήνει ανεξίτηλα την προσωπική του σφραγίδα 
στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου.

***
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως:  

Ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εργάστηκε με αυταπάρνηση για την 
Εκκλησία της Κύπρου, την Πατρίδα και τον Ελληνισμό.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Θερμά συλλυπητήρια.
***

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε τα κάτωθι: 

Με βαθύτατη θλίψη, εκ μέρους του ιδίου και του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποτίνω τον ύστατο χαιρετισμό αλλά και φόρο τιμής στον σεπτό ιεράρχη μα-
καριστό Αρχιεπίσκοπο Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Χρυσόστομο Β΄.

Αποχαιρετούμε τον θρησκευτικό και πνευματικό Ηγέτη του οποίου ανεξί-
τηλα θα παραμείνουν τα αποτυπώματα στη διαφύλαξη του Αυτοκεφάλου και 
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αυτόνομου της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα από τις θαρραλέες μεταρρυθμί-
σεις που επέφερε.

Αποχαιρετούμε τον φιλόστοργο Ποιμενάρχη, που με έργα έχει συμπαρα-
σταθεί στους δυσπραγούντες και έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας. Στον 
Ιεράρχη που μέριμνα και έγνοια είχε τους νέους. 

Αποχαιρετούμε τον ασυμβίβαστο και άδολο πατριώτη που έγνοια του είχε 
την απελευθέρωση της πατρίδας μας και τη φυσική και εθνική επιβίωση του 
Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αποχαιρετούμε ένα σεβαστό φίλο και συνοδοιπόρο στις προσπάθειες της 
Κυβερνήσεως για ένα κράτος δικαίου, κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής 
του λαού μας. 

Αιωνία, ας είναι η μνήμη Του.
  ***

Το βιβλίο συλλυπητηρίων υπέγραψαν, επίσης, όλα τα μέλη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και οι αξιωματούχοι της Προεδρίας, εκφράσαντες τα αισθή-
ματα του σεβασμού και του θαυμασμού τους για το επιτελεσθέν εκκλησιαστι-
κό έργο του αοιδίμου Ιεράρχη μας.

 ***
Ο κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, Πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο έγραψε 

τα πιο κάτω: 

Εκ βάθους ψυχής εκφράζω τα θερμότατά μου συλλυπητήρια για την εκ-
δημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου 
κυρού Χρυσοστόμου Β΄.

Η ιστορικών διαστάσεων προσφορά του στην Εκκλησία της Κύπρου και 
το χριστεπώνυμο ποίμνιό του τον ανέδειξε ως μία σπουδαία μορφή της Ορθο-
δοξίας και του κυπριακού Ελληνισμού. 

Το σθένος, η εγκαρτέρηση και η αφοσίωσή του στο εθνικό καθήκον θα 
αποτελούν πηγή εμπνεύσεως στο διηνεκές. 

Εύχομαι ο Ύψιστος να αναπαύσει την ψυχή Του. 

 Στον εκκλησιαστικό και αγωνιστικό χαρακτήρα του Αρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου Β΄ αναφέρθηκε και ο Γενικός Εισαγγελέας, κ. Γιώργος Σαββίδης. 

«Ήταν ένας εξαιρετικός και εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ήταν  ένας 
οραματιστής, πιστός, ευσεβής, φιλάνθρωπος, όλα όσα θα ανέμενε κάποιος 
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από τον ηγέτη της Εκκλησίας μας.  Την  ίδια ώρα ήταν ένας ειλικρινής, γεμά-
τος ζωή, με πηγή έμπνευσης και γενναιότητας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμε-
τώπισε την ασθένειά του καθώς και η δύναμη που έδειξε ήταν αξιοσημείωτη», 
έγραψε ο κ. Σαββίδης και πρόσθεσε: «Είχα την τιμή, τη χαρά και την ευλογία 
να τον γνωρίσω τόσο πριν από την περίοδο που ασχολήθηκα με τα κοινά όσο 
και μετά. Είχα την ευκαιρία να μοιραστώ τις σκέψεις του και πρέπει να πω όσο 
τον γνώριζες τόσο περισσότερο τον εκτιμούσες και τον αγαπούσες. 

Είναι μεγάλη απώλεια πρώτα απ’ όλα για την Εκκλησία της Κύπρου, την Ιερά 
Σύνοδο, το ποίμνιο και την οικογένειά του. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να εκφρά-
σω τα συλλυπητήρια μου σε όλους και εύχομαι καλό ταξίδι στην αιωνιότητα».

 ***
 Ο κ. Χάρης Βωβίδης, πρώην Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αειμνήστου Μακαρίου, έγραψε: 

«Η Κύπρος απώλεσε μία μεγάλη θρησκευτική, πνευματική και εθνική 
προσωπικότητα, η οποία αγωνίστηκε με σθένος για το καλό της Εκκλησίας 
και του ποιμνίου της. Από τα βάθη της ψυχής μας ευχόμαστε, όπως η αγάπη 
του Θεού αναπαύσει την ψυχή του Μακαριωτάτου "ἐν σκηναῖς Δικαίων"». 

 ***
Ο Διευθυντής του Ιδρύματος "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ" κύριος Χα-

ράλαμπος Μπακιρτζής και οι συν αυτώ Χρήστος Αργυρού, Λεόνη Μεννογιά-
τη, Πέλλη Μάστορα και Όλγα Μπακιρτζή, εξέφρασαν τα αισθήματά τους ως 
ακολούθως: 

«Ὁ Διευθυντὴς καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογικῆς ἀποστολῆς 
εἰς τὸν Ἅγιο Γεώργιο Πέγειας ἐκφράζουν βαθυτάτην τὴν θλίψιν των διὰ τὴν 
ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἐθνάρχου τῆς Κύπρου καὶ πά-
σης Ἰουστινιανῆς κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, πατρὸς ἡμῶν καὶ μετὰ περισ-
σῆς προσηνείας καὶ ἀγάπης προστάτου τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν καὶ 
ἐρευνῶν μας εἰς τὸ Ἀκρωτήριον τῆς Πάφου Δρέπανον, καὶ ἀσπαζόμενοι τὴν 
Δεξιάν του, προσεύχονται, ἵνα μετὰ τῆς τῶν ἀγγέλων ὑμνωδίας καὶ ὑπὸ τῶν 
πτερύγων των νὰ φυλάττωσι εἰς ὄνομα Θεοῦ αἰωνίαν Του τὴν μνήμην». 

Και εμείς, απλώς, προσθέτουμε τη σοφή και μεστή ουρανίων ελπίδων 
ρήση του ιερού υμνωδού της Εκκλησίας, ο οποίος βλέπει την έννοια του θα-
νάτου, ως την απαρχή της εν Κυρίω  αιώνιας μακαριότητας.

«Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύῃ σήμερον», πολυσέβαστέ μας και περιπόθητέ 
μας Μακαριώτατε, «ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως».

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ  ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄



Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΠΝΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πληροφορήθηκε σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 
7 Νοεμβρίου 2022, με βαθιά θλίψη τον θάνατο τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Χρυσοστόμου Β΄, ο οποίος εκοιμήθη σήμερα το πρωί ύστερα από μακρόχρονη 
ασθένεια. 

 Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της 
Εκκλησίας της Κύπρου. Ξεχώριζε για την αποφασιστικότητα, την οξυδέρκεια, 
την ευθύτητα, την ευγένεια, το θάρρος και το ταπεινό του φρόνημα. Ως Αρχι-
επίσκοπος Κύπρου είχε ως πρώτιστο μέλημά του τη διαφύλαξη της σύμπνοιας 
και ενότητας της Εκκλησίας, όπως και την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύ-
σης του Κυπριακού, αλλά και μέριμνα για το ποίμνιό του.  Ως επικεφαλής της 
Εκκλησίας ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μακράς θητείας του στο αξίωμα του αρχιεπισκοπικού θρόνου, ο Χρυσόστομος 
Β΄ επέφερε καινοτόμες αλλαγές στα εκκλησιαστικά δρώμενα, όπως ο εκσυγ-
χρονισμός του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η διεύρυνση 
της Ιεράς Συνόδου με την ανασύσταση παλαιών επισκοπών και η ίδρυση της 
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.

Στη ζωή του ο Αρχιεπίσκοπος τιμήθηκε με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των 
οποίων η ανώτατη τιμητική διάκριση του Μεγαλόσταυρου του Αγίου Βλαδί-
μηρου από τον Πατριάρχη Κύριλλο της Ρωσίας. 

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και σε ολόκληρο το χριστε-
πώνυμο πλήρωμα.
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***
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΑΟΙΔΙΜΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε, εκτάκτως, σήμερα το απόγευμα, Δευτέ-
ρα, 7 Νοεμβρίου 2022,  στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία της Προε-
δρεύουσας της Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας 
Αννίτας Δημητρίου, για να λάβει αποφάσεις προκειμένου να τιμήσει τον εκ-
δημήσαντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κυρό Χρυσόστομο τον Β΄.

  Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού τήρησε μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Την κήρυξη δημοσίου πένθους από σήμερα, Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου μέχρι 
και την ημέρα της κηδείας, Σάββατο, 12 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του 
τριήμερου πένθους, θα αναρτάται μεσίστια η σημαία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σε όλα τα σχολεία και τα κτήρια των κρατικών Υπηρεσιών.

2. Κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους αναβάλλονται όλες οι επίσημες 
εκδηλώσεις. Αναβάλλεται επίσης η συμμετοχή των μελών της Κυβέρνησης 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
κα ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΟΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄.
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και των αξιωματούχων του κράτους σε δημόσιες εκδηλώσεις.
3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Υφυπουργός παρά τῷ Προέδρῳ, η Ανα-
πληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος και ο Διευθυντής του Γραφείου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας θα παραστούν στην κηδεία.

4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι 
Υφυπουργοί, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα υπογράψουν το βιβλίο 
συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου.

5. Επικήδειο  λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής  Δημοκρατίας.

***
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ



681Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

***
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α.

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α  Τζο Μπάιντεν σε συλλυπητήριο μήνυμά του για 
την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χρυσοστόμου, αναφέρε-
ται με εγκωμιαστικά λόγια για την προσωπικότητα του εκλιπόντος εκκλησια-
στικού μας Ηγέτη.

NOVEMBER 08, 2022

Statement by President Joe Biden 
on the Passing of Archbishop Chrysostomos II

I am deeply saddened by the passing of Archbishop Chrysostomos II—a man 
of remarkable conviction and courage who led Cyprus’ Greek Orthodox Chris-
tian Church with grace during a pivotal period.

Archbishop Chrysostomos II was a dedicated leader who never shied away 
from speaking up for the most vulnerable communities in Cyprus. He was 
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also steadfast in his commitment to the peaceful resolution of the conflict in 
Cyprus. In 2014, I had the honor of meeting with the Archbishop in Nico-
sia. I was touched by his compassion—he was a leader dedicated to interfaith 
dialogue and committed to unity among all religious communities in Cyprus.

Jill and I offer our deepest condolences to Cyprus’ Greek Orthodox Christian 
Church, the Republic of Cyprus, and all those who followed or were positive-
ly impacted by the Archbishop’s spiritual guidance.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β’, ενός 
ανθρώπου με αξιοσημείωτη πεποίθηση και θάρρος που οδήγησε με χάρη την Ελλη-
νορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία της Κύπρου σε μια κομβική περίοδο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ ήταν ένας αφοσιωμένος Ηγέτης που δεν δίστα-
σε ποτέ να μιλήσει για τις πιο ευάλωτες κοινότητες της Κύπρου. Ήταν επίσης στα-
θερός στη δέσμευσή του για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Κύπρο.

 Το 2014 είχα την τιμή να συναντηθώ με τον Αρχιεπίσκοπο στη Λευκωσία. Με 
συγκίνησε η συμπόνια του. Ήταν ένας Ηγέτης αφοσιωμένος στον διαθρησκειακό 
διάλογο και αφοσιωμένος στην ενότητα μεταξύ όλων των θρησκευτικών κοινο-
τήτων στην Κύπρο.

Η Τζιλ και εγώ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην Ελληνορθόδοξη 
Χριστιανική Εκκλησία της Κύπρου, στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε όλους όσοι 
ακολούθησαν ή επηρεάστηκαν θετικά από την πνευματική καθοδήγηση του Αρ-
χιεπισκόπου».



683

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄



« Ἔχουμε ἠθικὸ ἀνάστημα τεράστιο καὶ ἱστορία χιλιετιῶν ἀπὸ τὴν ὁποία πρέπει
νὰ ἀντλοῦμε διδάγματα καὶ νὰ παραδειγματιζόμαστε».

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ       



Ο ΑΠΟ ΠΑΦΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ

ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

ΜΙΑ ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1*

a  
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μπορεῖ νὰ µὴ συµφωνεῖς πάντοτε ἢ σὲ ὅλα µαζί του, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐπη-
ρεάζει καθόλου τὴν ἐκτίµησή σου πρὸς τὸ πρόσωπό του. Ἐξάλλου, ὁ καθένας 
µας ἔχει ἰδίαν ἀντίληψη τῆς πραγµατικότητος, ἀνάλογα µὲ τὴν ὀπτικὴ γωνία, 
τὴ χρονικὴ ἢ γεωγραφικὴ θέση ἀπὸ τὴν ὁποία προσβλέπει σ᾽ αὐτή, χωρὶς αὐτὸ 
νὰ σηµαίνει διαφορετικότητα προθέσεων ἢ σκοπῶν.

Ὅσοι εἶναι καλοπροαίρετοι καὶ δὲν ἔχουν κάποιο συγκεκριµένο λόγο γιὰ 
νὰ τὸν µισοῦν, ἀναγνωρίζουν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστοµο τὸν Β΄ πολλὰ 
χαρίσµατα καὶ πολλὲς ἀρετές. Ὅσο περισσότερο, µάλιστα, τὸν προσεγγίζουν, 
τόσο καὶ πιὸ πολὺ τὸν ἐκτιµοῦν. Καταλαβαίνουν πὼς δὲν πρόκειται γιὰ µιὰ 
προσποιητὴ συµπεριφορά.

  Ἔκδηλα σ᾽ ὅλους ἦταν τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀνεπιτήδευτο τοῦ χαρακτήρα του, ἡ 
προσήνειά του κι ἡ βαθιὰ Ὀρθόδοξη πίστη του, ποὺ δὲν τοῦ ἐπέτρεπε ποτὲ νὰ 

* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟ 2013, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 
50 ΧΡΟΝΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΔΟΘΗ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΕΥΧΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ  ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
ΚΡΙΝΑΜΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.
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ἐκµεταλλεύεται πρὸς ἴδιον ὄφελος τὴν ἄγνοια ἢ τὴ λανθασµένη θρησκευτι-
κότητα τῶν ἁπλουστέρων. Πασίδηλες ἦταν καὶ οἱ ἀρετὲς τῆς σεµνότητας, τῆς 
τιµιότητας, τῆς συγχωρητικότητας, τῆς ἀνεξικακίας καὶ τῆς φιλοπατρίας του.

Γνώρισµά του ἦταν ἡ ἐργατικότητα ἀλλὰ καὶ ἡ συστηµατικότητα στὴ δι-
εκπεραίωση ἐκείνου ποὺ ἀναλαµβάνει. Εἶχε τὸ χάρισµα νὰ συλλαµβάνει τὰ 
µηνύµατα τῶν καιρῶν, νὰ τὰ ἀποκωδικοποιεῖ καὶ νὰ τὰ ὑλοποιεῖ πρὸς ὄφελος 
τοῦ ποιµνίου.

«Ἁπλοῦς τὸν τρόπον καὶ πολυειδὴς τὴν κυβέρνησιν», κατὰ τὸν Γρηγόριο 
τὸν Θεολόγο, µπόρεσε κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες καὶ περιστάσεις τὴν 
«ὑλώδη καὶ ἀπηγροικισµένην» γῆ ποὺ παρέλαβε, στὶς διάφορες θέσεις στὶς 
ὁποῖες ἀνῆλθε, νὰ τὴν κάµει νὰ «ἐξανθήσει καὶ ὑλοχαρήσει».

Ἀναγνωρίζεις στὸ πρόσωπό του ἐκεῖνο ποὺ ὁ Ἀριστοτέλης περιέγραψε 
ὡς µεσότητα µεταξὺ ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. Ἀπόδειξη κι ἡ ἰσορροπία ποὺ 
ἐπέφερε µεταξύ τῶν διεστώτων, µετὰ τὴν ἀνάδειξή του στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ 
Θρόνο. Ἐντείνοντας τὴν παρατηρητικότητά σου µπορεῖς νὰ ἀνιχνεύσεις στὴν 
ὅλη βιοτὴ καὶ συµπεριφορά του σπάνια καὶ λεπτὰ χαρακτηριστικά τῆς πνευ-
µατικῆς ζωῆς.

Τὸ ξεκίνηµα τῆς ζωῆς του δὲν εἶχε κάτι ἰδιαίτερο. Ἦταν τὸ ἁπλὸ καὶ συ-
νηθισµένο ξεκίνηµα ἀπὸ µιὰ ἀγροτικὴ οἰκογένεια σ᾽ ἕνα µικρὸ χωριό. Στὸν 
δρόµο του ὅµως ἦταν πάντα ἔκδηλη ἡ θεϊκὴ παρουσία καὶ συνοδοιπορία. Κι᾽ ὁ 
ἁπλοῦς κληρικὸς τῆς Πάφου «τῆς Ἐκκλησίας προέστη, ἱεραρχίᾳ κοσµούµε-
νος».

Τὰ στάδια αὐτῆς τῆς πορείας θὰ προσπαθήσω νὰ ἐκθέσω στὴ συνέχεια.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΑ

Γεννηµένος στὶς 10 Ἀπριλίου 1941 στὴν Τάλα τῆς Πάφου ἀπὸ βιοπαλαι-
στὲς γονεῖς καὶ ὄντας τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ τέσσερα τέκνα τῆς οἰκογένειας, εἰ-
σήχθη ὡς δόκιµος σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν, µόλις τέλειωσε τὸ Δηµοτικὸ Σχολεῖο τῆς 
γενέτειράς του, στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. Σ᾽ αὐτὸ συνέτεινε κι ὁ 
θάνατος τοῦ πατέρα του σὲ ἐργατικὸ ἀτύχηµα, στὸ ἴδιο µοναστήρι, λίγο καιρὸ 
προηγουµένως. Οἱ πατέρες τῆς Μονῆς θεώρησαν χρέος τους νὰ µορφώσουν 
ἕνα ἀπὸ τὰ ὀρφανά.  

Ἐπὶ ἡγουµενίας Σωφρονίου καὶ συγκεκριµένα τὸν Ἰούνιο τοῦ 1963, ὁ Χρυ-
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σόστοµος ( Ἡρόδοτος ἦταν τὸ κοσµικό του ὄνοµα) ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Γυ-
µνάσιο Πάφου. Τὴν ἴδια χρονιά, στὶς 3 Νοεµβρίου, χειροτονήθηκε διάκονος 
ἀπὸ τὸν τότε Χωρεπίσκοπο Τριµυθοῦντος Γεώργιο στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου Μιχαήλ - Τρυπιώτη στὴ Λευκωσία καὶ µετονοµάστηκε Χρυσόστοµος.

 Ἡ ἐργατικότητά του καὶ ἡ προσήνεια ποὺ ἐπέδειξε στὰ χρόνια ποὺ ἦταν 
δόκιµος, ἐκτιµήθηκαν ἀπὸ τὸ Ἡγουµενοσυµβούλιο, ὥστε, ἀµέσως, µετὰ τὴ 
χειροτονία του καὶ τὴν ἔνταξή του µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στὸν κατάλογο τῶν 
ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, τὸν διόρισε Ἔφορο αὐτῆς, θέση στὴν ὁποία παρέµεινε 
γιὰ πέντε χρόνια… 

Τὸ 1968 ἀπεφασίσθη ὅπως ὁ νεαρὸς διάκονος σταλεῖ ὡς ὑπότροφος τῆς 
Μονῆς στὴν Ἀθήνα γιὰ σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολή. Οἱ πατέρες τῆς Μονῆς 
εἶχαν µιὰν κακὴ ἐµπειρία στὸ θέµα αὐτό. Ἔστειλαν κατὰ καιροὺς κι ἄλλους, 
δόκιµους ἢ καὶ κληρικοὺς ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς γιὰ σπουδές, καὶ ὅταν αὐτοὶ τε-
λείωναν, εἴτε ἀποσχηµατίζονταν εἴτε ἔµεναν ὡς κληρικοὶ στὶς πόλεις. Γι᾽ αὐτὸ 
καὶ µὲ πολλὴ θλίψη κατευόδωσαν τὸν διάκονό τους στὴν Ἀθήνα. Ἦταν σχε-
δὸν σίγουροι ὅτι τὸν ἔχαναν γιὰ πάντα. Ὁ ἴδιος, πάντως, τοὺς διαβεβαίωνε ὅτι 
ὁπωσδήποτε θὰ ἐπέστρεφε κι ὅτι εἶχε ὑποχρέωση νὰ ὑπηρετήσει τὴ Μονή του.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
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Στὴν Ἀθήνα προσελήφθη ὡς διάκονος στὴν ἐκκλησία τῆς Χρυσοσπηλιώ-
τισσας, στὸ κέντρο τῆς πόλης. Εἶχε ἐκεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ συνδεθεῖ µὲ τὸν π. 
Εὐάγγελο Μαντζουνέα, προϊστάµενο τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀπεκόµισε πολ-
λὰ καὶ πλησίον τοῦ ὁποίου ἀπέκτησε πολύτιµη πεῖρα. Τὰ καλοκαίρια, µετὰ 
τὶς ἐξετάσεις τοῦ Ἰουνίου, ἐπέστρεφε στὸ Μοναστήρι καὶ ἐπιστατοῦσε στὶς 
ἐργασίες τῆς Μονῆς, ποὺ τότε ἦταν τὸ µάζεµα ἀµυγδάλων, χαρουπιῶν, ἡ προ-
ετοιµασία σπορᾶς καὶ ἄλλες. Ἡ ἐπιστροφή του στὴν Κύπρο τὸ πρῶτο καλο-
καίρι τῶν σπουδῶν του, χαροποίησε τοὺς πατέρες τῆς Μονῆς ποὺ ἄρχισαν 
νὰ συνειδητοποιοῦν τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσµατά του καὶ νὰ προσβλέπουν σ᾽ 
αὐτὸν γιὰ καλύτερες µέρες.

Οἱ δοκιµασίες τῆς Μονῆς συνεχίστηκαν καὶ µετὰ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ 
ἡγουµένου Ἀλεξίου (20 Δεκεµβρίου 1964). Σὲ σύντοµο χρονικὸ διάστηµα ἀπὸ 
τῆς ἐκλογῆς του ὁ Ἀλέξιος προσβλήθηκε ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια ποὺ τὸν τα-
λαιπώρησε γιὰ πέντε χρόνια καὶ τὸν ὁδήγησε τελικὰ (1972) στὸν τάφο, στὴν 
ἀκµὴ τῆς ἡλικίας του. Ἔτσι ὁ διάκονος Χρυσόστοµος, ἀµέσως µετὰ τὸ πέρας 
τῶν σπουδῶν του, ἐκλέγεται ἡγούµενος τῆς Μονῆς του. Ἡ χειροτονία του σὲ 
πρεσβύτερο καὶ ἡ ἐγκαθίδρυσή του ὡς ἡγουµένου ἔγιναν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Μακάριο στὶς 12 Νοεµβρίου 1972.

HΓΟYΜΕΝΟΣ AΓIΟΥ ΝΕΟΦYΤΟΥ

Θὰ ἦταν πολλὲς οἱ προσδοκίες τοῦ Ἐθνάρχη Μακαρίου ἀπὸ τὸν νέο καὶ 
στὴν ἡλικία καὶ στὸ ἀξίωµα Ἡγούµενο. Προσδοκίες ὄχι µόνο γιὰ τὴ διεκπε-
ραίωση κάποιων ἐργασιῶν ρουτίνας µιᾶς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὀρθὴ ἐθνικὴ 
γραµµὴ καὶ συµπαράσταση στὸ δικό του δύσκολο ἔργο. Ἤδη ἡ Χούντα τῶν 
Ἀθηνῶν, ποὺ ἀπὸ πολλοῦ εἶχε γίνει ὄργανο τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Κίσσιγκερ, 
βυσσοδοµοῦσε ἐναντίον τοῦ Ἐθνάρχη καὶ κατέστρωνε τὰ σχέδια τῆς προδο-
σίας τῆς Πατρίδας µας. Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ ἴδιου ἔτους (1972) ὁ Παφιακὸς 
λαός, πρωτοπόρος σὲ ἐθνικὲς καὶ δηµοκρατικὲς εὐαισθησίες, εἶχε ἐκδιώξει τὸν 
τότε Μητροπολίτη Πάφου, ποὺ συντάκτηκε µὲ τοὺς ἄλλους δύο Μητροπολίτες 
καὶ ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο νὰ λιποτακτήσει ἀπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ ἀγώνα, ὅπου τὸν ἔθεσε ἡ ἀγάπη τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ. Ἡ ἡγουµενία, 
ἑποµένως, τοῦ Χρυσοστόµου συνέπιπτε µὲ χαλεποὺς γιὰ τὸν τόπο καιρούς.

Δύο ἦταν οἱ κύριοι ἄξονες τῆς δράσης του ὡς Ἡγουµένου:

Ὁ πρῶτος, ὁ στενότερος, ἀπέβλεπε στὴν πρόοδο καὶ τὸ, καλῶς νοούµε-
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Η ΕΙΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ
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νο καὶ µέσα στὸ ὑγιὲς πνεῦµα τοῦ Μοναχισµοῦ, ἐκσυγχρονισµὸ τῆς Μονῆς. 
Παρόλο ποὺ οἱ καιροὶ εἶχαν ἀλλάξει πρὸ πολλοῦ, οἱ δοµὲς τοῦ Μοναστηριοῦ, 
ὡς πρὸς τὶς ἐνασχολήσεις τῶν µοναχῶν, παρέµεναν γιὰ αἰῶνες ἀναλλοίωτες. 
Ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Τουρκοκρατίας, ἴσως καὶ πιὸ παλιά, ἡ γεωργία καὶ δὴ ἡ ξη-
ρικὴ καλλιέργεια, καθὼς καὶ ἡ κτηνοτροφία ἦταν οἱ κύριες ἐνασχολήσεις τῶν 
µοναχῶν. Στὶς νέες συνθῆκες ἐκβιοµηχανοποίησης τόσο τῆς γεωργίας ὅσο καὶ 
τῆς κτηνοτροφίας, οἱ ἐργασίες αὐτὲς συνιστοῦσαν ἀναχρονισµὸ γιὰ τὴ Μονή. 
Ἔτσι πώλησε πρῶτα τὰ κοπάδια τῆς Μονῆς καὶ ἐνοικίασε σὲ ἐπαγγελµατίες 
γεωργούς τὰ χωράφια ποὺ πρὶν καλλιεργοῦσε ἡ Μονή. Ταυτόχρονα, θέλο-
ντας νὰ βοηθήσει τοὺς κατοίκους τῆς ὑπαίθρου, διέθεσε πολλὰ κτήµατα, σὲ 
προσιτὲς τιµές, στοὺς ἀγρότες τῶν περιοχῶν ὅπου αὐτὰ βρίσκονταν καὶ δὲν 
παρέλειψε, σὲ µέρη µὲ νερό, νὰ δηµιουργήσει φυτεῖες µὲ ἑσπεριδοειδῆ καὶ ἀµ-
πέλια. Λίγο ἀργότερα ἵδρυσε, σὲ συνεργασία µὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὴ 
Μητρόπολη Πάφου, τὴ «Βιοµηχανία Μεταλλικῶν Σωλήνων», ὡς ἕνα βῆµα γιὰ 

ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΟΦΥΤΟ ΝΑ ΔΕΕΤΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΙΚΤΙΡΜΟΝΑ ΚΥΡΙΟ ΔΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. 
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΨΕΥΔΟΥΣ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΓΕΛΩΝ.
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ἐξασφάλιση ἐσόδων γιὰ τὴ Μονὴ στὴ νέα κατάσταση πραγµάτων.

Παράλληλα, µερίµνησε καὶ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση, στὶς νέες συνθῆκες τῆς κοι-
νωνίας, ὑποφερτῶν συνθηκῶν διαβίωσης τῶν µοναχῶν, διαµορφώνοντας τοὺς 
χώρους τῆς Μονῆς, ὥστε κάθε κελὶ νὰ διαθέτει στοιχειώδεις εὐκολίες ἀτοµικοῦ 
καθαρισµοῦ, ἕνα µικρὸ γραφεῖο καὶ µιὰ µικρὴ προσωπικὴ βιβλιοθήκη µὲ τὰ ἀπα-
ραίτητα γιὰ κάθε µοναχὸ βιβλία. Κι ἀκόµα ἔστειλε, ἀµέσως, γιὰ σπουδὲς νέους 
ἀδελφούς τῆς Μονῆς ποὺ εἶχαν τελειώσει τὴ δευτεροβάθµια ἐκπαίδευση. Ἤθε-
λε πάντα νὰ ἔχει ἐξασφαλισµένη διαδοχὴ µπροστὰ στοὺς δύσκολους καιρούς, 
ὅπου τὸ πάντα ἄγνωστο µέλλον προδιαγραφόταν ἀκόµα πιὸ δύσκολο.

Ὁ δεύτερος καὶ εὐρύτερος στόχος του ἀπέβλεπε στὴ συµπαράσταση πρὸς 
τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο, ποὺ ἐκείνη τὴν κρίσιμη περίοδο, ἔδινε ἀπεγνωσµέ-
να τὴ µάχη γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Κύπρου. Στὸ πρῶτο ἄκουσµα τῆς ἀπόφασης 
τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν γιὰ «καθαίρεση» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, ὁ 
ἡγούµενος Χρυσόστοµος ἡγήθηκε ὁµάδας ἀρχιµανδριτῶν καὶ ἄλλων ἀξιωµα-
τούχων κληρικῶν, µετέβη µαζί τους στὴν κοινότητα ὅπου θὰ λειτουργοῦσε ὁ 
Ἐθνάρχης καὶ συλλειτούργησαν µαζί του. Ἔδινε µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔµπρακτα 
τὸ µήνυµα ὅτι ὄχι µόνο δὲν ὑπελόγιζε τέτοιες «καθαιρέσεις» ἀλλ᾽ ὅτι ἦταν καὶ 
ἕτοιµος νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ περιφρούρηση τοῦ Ἐθνάρχη ποὺ ἦταν τότε ἡ συνι-
σταµένη τῶν ἀγώνων καὶ τῶν προσπαθειῶν γιὰ ἐπιβίωση τῆς Κύπρου.

Ὑλοποιώντας τὸν δεύτερο αὐτὸ στόχο του, ὁ Ἡγούµενος Ἁγίου Νεοφύτου 
συσκέφθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 1973 µαζὶ µὲ τοὺς Ηγουµένους τῶν ἄλλων δύο 
Σταυροπηγιακῶν Μονῶν καὶ ἀφοῦ ἐξέτασαν τὴν ὅλη κατάσταση, κατηγόρη-
σαν γραπτῶς τοὺς τρεῖς Μητροπολίτες «ἐπὶ συνωµοσίᾳ, φατρίᾳ καὶ τυρείᾳ» 
καὶ κάλεσαν τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο νὰ πάρει τὰ ἀπαραίτητα µέτρα γιὰ ἀποκα-
τάσταση τῆς τάξεως στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἐκείνη ἡ πρωτοβουλία τῶν 
Ἡγουµένων ὁδήγησε στὴ σύγκληση τῆς Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου, 
τὸν Ἰούλιο τοῦ 1973, ποὺ καθήρεσε τοὺς τρεῖς καὶ ἀποκατέστησε τὴν ἐκκλησι-
αστικὴ τάξη στὴν Κύπρο.

Εὐθὺς µετὰ τὸ ἄφρον πραξικόπηµα τῆς 15ης Ἰουλίου µετέβη ἀµέσως στὴ 
Μητρόπολη µὲ στόχο νὰ ὀργανώσει µὲ ὅλους τους ἀντιστασιακούς, τοὺς µηχα-
νισµοὺς γιὰ κατάπνιξη τοῦ πραξικοπήµατος. Ἐκεῖ ὑποδέχθηκε µαζὶ µὲ ἄλλους 
ἰθύνοντες τῆς ἐπαρχίας καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο ποὺ ἔφτασε, µέσω τοῦ 
δάσους τοῦ Τροόδους, στὴν Πάφο καὶ εἶχαν µαζί του πολύωρες διαβουλεύσεις 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναγκαστικὴ ἀναχώρησή του γιὰ τὴ Μάλτα.

Ἐπειδὴ οἱ πραξικοπηµατίες εἶχαν συγκεντρώσει ὅλους τους Ἀρχιερεῖς στὸ 
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µετόχι τοῦ Κύκκου στὴ Λευκωσία, ὁ ἡγούµενος Χρυσόστοµος ἔµεινε στὸν 
Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο ὁ ἀδιαφιλονίκητος ἡγέτης τῶν Μακαριακῶν Δυνάµεων 
στὴν Πάφο. Κι ἔδειξε πράγµατι ἀξιοθαύµαστη τόλµη στὴν ἀντιµετώπιση τῶν 
φορέων καὶ ἐκπροσώπων τοῦ ἄφρονος πραξικοπήµατος καὶ ἀνέπτυξε πρωτο-
βουλίες ποὺ ἀπέτρεψαν τὴν ἐπάνοδο τοῦ καθαιρεµένου Μητροπολίτη στὴν 
Πάφο. Ὑπὸ τὴν ἡγεσία του ὁµάδα ἱερέων ἀνακατέλαβε τὴ Μητρόπολη Πάφου 
διώχνοντας τοὺς πραξικοπηµατίες, ἐνῶ αὐτὸς ὀργάνωσε, λίγο ἀργότερα, καὶ 
τὴν ἀνακατάληψη τῆς Μητρόπολης Λεµεσοῦ.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου στὴν Κύπρο καὶ τὴν 
ἀνάληψη προσπάθειας γιὰ ἀνόρθωση τῆς οἰκονοµίας καὶ ἐπούλωση τῶν πλη-
γῶν ἀπὸ τὴν εἰσβολή, ὁ Ἡγούµενος Χρυσόστοµος συνέλαβε, ὀρθά, τὸν ρόλο 
ποὺ θὰ διαδραµάτιζε πιὰ ἡ Πάφος στὴν ὅλη ἀνάπτυξη τῆς Κύπρου. Θέλοντας, 
γι᾽ αὐτὸ τὸ σκοπό, νὰ ἐπιβάλει τὴν Πάφο ὡς τουριστικὸ προορισµό, κάλεσε 
ἐκτοπισθέντες ἐπιχειρηµατίες καὶ τοὺς παραχώρησε, σὲ προσιτὲς τιµές, ἐκτά-
σεις τῆς Μονῆς, ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ κτίσουν ἐκεῖ τουριστικὰ καταλύµατα. Καὶ 
ὄντως τὰ πράγµατα τὸν ἐδικαίωσαν. Ἡ Πάφος ὀφείλει τὴ γρήγορη ἀνάπτυξή 
της καὶ τὴν ἐπιβολή της ὡς τοῦ πρώτου τουριστικοῦ προορισµοῦ τῆς Κύπρου, 
ἐν πολλοῖς στὸν τότε ἡγούµενο Ἁγίου Νεοφύτου Χρυσόστοµο.

Ἡ ὅλη δράση του, ἐπέβαλε τὸν ἡγούµενο Χρυσόστοµο ὡς ἡγετικὴ φυσι-
ογνωµία τῆς Μακαριακῆς Δηµοκρατικῆς παράταξης ποὺ ἀποτελοῦσε τὴ συ-
ντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Παφιακοῦ λαοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ µετὰ τὸν θάνατο τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου καὶ τὴν ἐκλογή τοῦ τότε Μητροπολίτη Πάφου στὸν 
Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, ὅλοι προσέβλεψαν σ᾽ αὐτὸν γιὰ τὴ θέση τοῦ Μητρο-
πολίτη Πάφου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Μόλις διεφάνη ὅτι ὁ τότε Μητροπολίτης Πάφου θὰ ἐκλεγόταν στὸν Ἀρ-
χιεπισκοπικὸ θρόνο, ὅλα σχεδόν, τὰ ὀργανωµένα σύνολα τῆς Πάφου στράφη-
καν πρὸς τὸν Ἡγούµενο Ἁγίου Νεοφύτου. Οἱ Ἀγωνιστές, ἡ ΠΕΚ, τὰ Κόµµατα, 
τὰ Σωµατεῖα καὶ οἱ µεµονωµένοι ἁπλοὶ πιστοὶ ἄρχισαν νὰ ἐπισκέπτονται τὴ 
Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου καὶ φορτικὰ νὰ ζητοῦν ἀπὸ αὐτὸν νὰ δεχτεῖ νὰ ὑποδει-
χθεῖ ὡς ὑποψήφιος γιὰ τὴ Μητρόπολη Πάφου. Ἡ ἐπιµονὴ κι ὁ αὐθορµητισµὸς 
τῶν ἀνθρώπων τὸν ἔπεισαν. Κι ἡ εἰλικρίνειά τους ἀποδείχτηκε στὶς ἐκλογές. 
Ὁ ἡγούµενος Χρυσόστοµος ἐξασφάλισε ὅλους τοὺς Γενικοὺς Ἀντιπροσώπους, 
ποὺ µαζὶ µὲ τοὺς ὀφφικιάλους κληρικοὺς καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὶς 
25 Φεβρουαρίου 1978, τὸν ἐξέλεξαν, διὰ βοῆς, νέο Μητροπολίτη Πάφου.
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Ἡ εἰς Ἐπίσκοπο χειροτονία του ἔγινε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Εὐαγγελι-
στρίας Παλουριώτισσας τὴν ἑποµένη, Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου, στὴν παρου-
σία τοῦ Προέδρου τῆς Δηµοκρατίας, Σπύρου Κυπριανοῦ, πλείστων µελῶν τῆς 
Κυβερνήσεως καὶ πλήθους πιστῶν, ἱερουργούντων ὅλων των ἀρχιερέων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Δωδώνης Χρυσοστόµου, ποὺ ἦταν 
συµφοιτητής του στὴν Ἀθήνα.

Στὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν νεοχειροτονηθέντα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος σηµείωσε ὅτι «ταπείνωσις καὶ σεµνότης, εὐστάθεια ἀρχῶν καὶ 
εἰλικρίνεια διαθέσεων» χαρακτήριζαν τὴ µέχρι τότε πολιτείαν του καὶ συµπέ-
ρανε ὅτι «µαρτύριον ἱκανὸν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ποιµαντορικῆς του ἱκανότη-
τος» ἦτο «τῆς πενταετοῦς ἡγουµενίας του ὁ ἀπολογισµός».

Τὸ ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας ἔγινε ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ νέου Μητροπολί-
τη στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου. Στὴν ὁµιλία του, στρεφόµε-
νος πρὸς τοὺς πιστούς, ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστοµος εἶπε µεταξὺ ἄλλων καὶ 
τὰ ἑξῆς: «…Οὕτω, Παφιακὲ λαέ, ἀπὸ τῆς σήµερον οἱ πόνοι σου θὰ εἶναι καὶ 
ἰδικοί µου πόνοι, τὰ προβλήµατά σου θὰ εἶναι καὶ ἰδικά µου προβλήµατα καὶ 
αἱ χαραί σου θὰ εἶναι καὶ ἰδικαί µου. Ἡ θύρα τῆς Μητροπόλεως καὶ ἰδιαιτέ-

« Η ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ Η ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΔΙ᾽ ΟΛΟΥΣ…».
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ρως ἡ θύρα τῆς καρδίας µου θὰ εἶναι πάντοτε ἀνοικταὶ δι᾽ ὅλους…».

 Αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι µέχρι σήµερα τὸ χαρακτηριστικότερο γνώρι-
σµά του.

Ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ ποὺ εἶχε προηγηθεῖ ἀλλὰ καὶ ὁ θάνατος τοῦ Ἐθνάρχη 
Μακαρίου εἶχαν δηµιουργήσει βαρὺ κλίµα ἀνασφάλειας σ᾽ ὅλη τὴν Κύπρο. 
Ἡ καταστροφή, τὰ ἐρείπια, ἡ προσφυγιά, οἱ ἀγνοούµενοι ἐπηρέαζαν καὶ τὴ 
ζωὴ στὴν Πάφο. Κι ἔπρεπε ὁ νέος ἱεράρχης νὰ ἀντιµετωπίσει χωρὶς χρονοτρι-
βὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πιεστικὰ προβλήµατα. Μαζὶ µὲ τοὺς βουλευτὲς τῆς ἐπαρχίας, 
τὸν Ἔπαρχο καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ὀργανωµένων συνόλων ἔκαµε ὅ,τι 
µποροῦσε γιὰ ἐπούλωση τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν πληγῶν ποὺ δηµιούρ-
γησαν ἡ προδοσία καὶ ἡ εἰσβολή. Παράλληλα ἔστρεψε τὴν προσοχή του, ὅπως 
ἐπιβαλλόταν, καὶ στὰ προβλήµατα τῆς Μητρόπολης Πάφου.

Ἡ Μητρόπολη Πάφου ἦταν ἐντελῶς παραµεληµένη, γιὰ διάφορους λό-
γους, ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Ἰακώβου Ἀντζουλάτου τὸ 1929. Δὲν θὰ ἦταν ὑπερ-
βολὴ ἂν λέγαµε ὅτι ὁ Χρυσόστοµος ὁ Β΄ συνάντησε ἐρείπια, καὶ στὴν κυριο-
λεξία ἀλλὰ καὶ µεταφορικά. Ἄνθρωπος τῶν ἔργων ὅπως εἶναι, ἀφοῦ µελέτησε 
πρῶτα καὶ συνέλαβε στὸ πραγµατικὸ µέγεθός τους ὅλα τα προβλήµατα, ἀνέ-
λαβε δράση. Στοὺς ἕξι πρώτους µῆνες τῆς Ἀρχιερατείας του εἶχε ἐγκύψει στὰ 
πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς, µελετώντας τὰ προ-
βλήµατα ποὺ κατὰ καιροὺς ἀπασχόλησαν τὴ Μητρόπολη καὶ τὸ πλήρωµά της 
καὶ διερευνώντας τρόπους ἐπίλυσής τους.

Πρώτη του διαπίστωση ἦταν πὼς τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονταν συνεχῶς 
ἐκποιήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὄχι γιὰ νὰ γίνουν ἐπενδύσεις σὲ 
πιὸ προσοδοφόρους τοµεῖς, οὔτε γιὰ νὰ βοηθηθοῦν ἐµπερίστατοι πιστοί, ἀλλὰ 
ἁπλῶς γιὰ ἐπιβίωση τόσο τῶν ναῶν ὅσο καὶ τῆς ἴδιας τῆς Μητρόπολης. Ἤδη ἡ 
Μητρόπολη εἶχε ἀποξενωθεῖ ἀπὸ µεγάλες ἐκτάσεις στὸν Ἀκάµα ποὺ πωλήθη-
καν σὲ γνωστὸ µεγαλοεπιχειρηµατία. Εἶχε ἀκόµα πωληθεῖ µιὰ πολὺ µεγάλη πε-
ριουσία τοῦ µοναστηριοῦ τῆς Χρυσολάκουρνας κοντὰ στὴν Πόλη Χρυσοχοῦς, 
ἡ περιουσία τῆς Μονῆς Ἁγίου Σάββα Καρόνος καὶ ἄλλα πολλὰ κτήµατα. Ἄλλες 
περιουσίες, ὅπως ἡ παραθαλάσσια ἔκταση στὴν ὁποία βρίσκεται σήµερα τὸ ξε-
νοδοχεῖο «Ἅγιος Γεώργιος», εἶχαν ἐνοικιασθεῖ µακροχρόνια µὲ ἀσύµφορους καὶ 
σκληροὺς γιὰ τὴ Μητρόπολη ὅρους. Ἀφοῦ συνέλαβε τὸ µέγεθος τοῦ προβλήµα-
τος καὶ συνειδητοποίησε τὴν κατάσταση ἐπεδόθη σὲ συστηµατικὴ ἐργασία.

Στὴν περίπτωση τοῦ Μητροπολίτη Πάφου Χρυσοστόµου του Β΄ «τρία 
τὰ καλὰ συνέδραµε» γιὰ νὰ σηµειωθεῖ, ὅπως γίνεται ἀπ᾽ ὅλους παραδεκτό, ἡ 
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ἐξαιρετικὴ πρόοδος σ᾽ ὅλους τούς τοµεῖς τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως. Ἦταν 
πρῶτα τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Πάφο καὶ ἔζησε στὴν Πάφο 
ὅλο το διάστηµα τῆς ζωῆς του. Ἦταν ἑποµένως γνώστης τῶν προβληµάτων 
καὶ τῶν ἀναγκῶν τῆς ἐπαρχίας. Ἦταν ὕστερα καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ µικρὸς 
ἔζησε µέσα σὲ αὐστηρὸ ἐκκλησιαστικὸ περιβάλλον κι ἀπόκτησε φρόνηµα καὶ 
βιώµατα ἐκκλησιαστικά. Καὶ τέλος ἦταν ἡ θεϊκὴ εὔνοια ποὺ τὸν ἀνέβασε νω-
ρὶς σὲ θέσεις – κλειδιὰ στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ ἡλικία 32 ἐτῶν γίνεται 
Ἡγούµενος τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου καὶ σὲ ἡλικία 
37 ἐτῶν Μητροπολίτης Πάφου. Εἶχε ἔτσι καὶ τὸ νεανικὸ σφρίγος ἀλλὰ καὶ τὰ 
περιθώρια τοῦ χρόνου γιὰ ἐργασία.

Πρῶτο του µέληµα, ἡ οἰκονοµικὴ ἀνόρθωση. Κατανοοῦσε πὼς χωρὶς 
οἰκονοµικὰ µέσα θὰ ἦταν µάταιες οἱ προσπάθειες σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο 
τοµέα. Ἤξερε κι ἀπὸ πρὶν πὼς ἡ Μητρόπολη Πάφου δὲν φηµιζόταν γιὰ τὴν 
οἰκονοµικὴ εὐρωστία της, κι ὅτι θὰ χρειαζόταν ἀρκετὸ χρόνο γιὰ νὰ θέσει σὲ 
ἐφαρµογὴ τὸ σχέδιό του γιὰ οἰκονοµικὴ ἀνόρθωση.  

Τὸ πρῶτο ποὺ πέτυχε, ὕστερα ἀπὸ σκληροὺς ἀγῶνες, ἦταν ἡ ἀναπρο-
σαρµογὴ τῶν ἐνοικίων τῶν καταστηµάτων τῆς Μητρόπολης. Ἀφοῦ πέτυχε 
κάποια ὑποφερτὰ ὕψη ἐνοικίων, ἀξιοποιώντας τὴν κτηµατικὴ περιουσία τῶν 
ναῶν ἔκτισε κι ἄλλα καταστήµατα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σήµερα ἡ Μητρόπολη Πά-
φου ἔχει ἕνα σηµαντικὸ εἰσόδηµα. Παράλληλα ἔδωσε ὤθηση στὴ Βιοµηχανία 
Μεταλλικῶν Σωλήνων ποὺ εἶχε ἱδρύσει ὡς Ἡγούµενος, µέτοχοι τῆς ὁποίας 
ἦταν ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ἡ Μητρόπολη Πάφου καὶ ἡ Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου. 
Πηγαίνοντας ὁ ἴδιος στὸ ἐξωτερικὸ καὶ διαπραγµατευόµενος αὐτοπροσώπως 
µηχανήµατα καὶ πρῶτες ὕλες, κατάφερε νὰ ἐνισχύσει καὶ ἀπ᾽ ἐκεῖ τὸ εἰσόδηµα 
τῆς Μητρόπολης. 

Ταυτόχρονα, ὁ Μητροπολίτης Πάφου, ἄρχισε νὰ µελετᾶ τρόπους καὶ νὰ 
κάνει τὶς δέουσες προσεγγίσεις, ὥστε κάποιες ἐκτάσεις ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ 
ἀξιοποιηθοῦν ἀµέσως καὶ ποὺ ὅµως εἶχαν ἐνοικιασθεῖ γιὰ πενήντα καὶ ἑκατὸ 
χρόνια, νὰ ἐπανέλθουν στὴ Μητρόπολη. Καταβάλλοντας ὀδυνηρότατο τί-
µηµα, γιὰ τὰ λάθη ἄλλων, κατάφερε νὰ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴ µακροχρόνια ἐνοι-
κίαση παραθαλάσσιο κτῆµα κοντὰ στὴ Χλώρακα, ὅπου µὲ πολλὲς θυσίες καὶ 
προσπάθειες ἔκτισε, ἀργότερα, τὸ ξενοδοχεῖο «Ἅγιος Γεώργιος». Τὸ ξενοδο-
χεῖο λειτούργησε τὸ 1994. Τὸ 2002 λειτούργησε καὶ µιὰ νέα µονάδα – ἐπέκτα-
ση τοῦ ἴδιου συγκροτήµατος. Ὅταν, σὺν τῷ χρόνῳ, ἐξοφληθεῖ τὸ χρέος, τότε 
τὸ ξενοδοχεῖο θὰ εἶναι γιὰ τὴ Μητρόπολη καλὴ πηγὴ εἰσοδήµατος. Τὸ 1991, 
πλησίον τῆς Μονῆς Τιµίου Σταυροῦ Μίνθης, δηµιούργησε µονάδα Γκόλφ. Ἀρ-
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χικὰ ἡ Μητρόπολη ἐνοικίασε τὶς ἀπαιτούµενες ἐκτάσεις σὲ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία, 
ἐνῶ ἀργότερα, µὲ τὴν ἀποχώρηση τοῦ κύριου µετόχου, ἡ Μητρόπολη ἀπέκτη-
σε τὴν κυριότητα τῆς Μονάδας.

Ἔχοντας τὴ φιλοσοφία ὅτι δὲν θὰ πρέπει ἕνας ὁποιοσδήποτε ὀργανισµὸς 
νὰ ἐπενδύει µόνο σὲ ἕναν τοµέα τῆς Οἰκονοµίας, στράφηκε καὶ πρὸς τὸν τοµέα 
τῶν Τραπεζῶν, ἀγοράζοντας µετοχές τους. Καὶ ἀπὸ τὸ µέρισµα τῶν Τραπεζῶν, 
ἡ Μητρόπολη Πάφου εἶχε ἕνα σηµαντικὸ εἰσόδηµα. Ἔτσι βαθµιαία µπῆκαν οἱ 
βάσεις γιὰ µιὰν οἰκονοµικὰ εὔρωστη Μητρόπολη ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ ἀντα-
ποκριθεῖ σὲ κάποιες, βασικὲς τουλάχιστον, ὑποχρεώσεις της. Παρόλο ποὺ οἱ 
διάφοροι τοµεῖς τοῦ ἔργου τῆς Μητρόπολης προχωροῦσαν παράλληλα, γιὰ 
σκοποὺς καλύτερης ἔκθεσής τους θὰ ἀναφερθοῦµε στὸν καθένα ξεχωριστά.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚH ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ

Πρῶτο µέληµα τοῦ Μητροπολίτη Πάφου Χρυσοστόµου Β΄ ἦταν ἡ θρησκευ-
τικὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ. Ὅλα τά ἄλλα, οἰκονοµικὴ ἄνεση, κτήρια καὶ 
ὑλικὴ ὑποδοµή, σ᾽ αὐτὸ ἀποσκοποῦν. Στὸ νὰ µορφωθεῖ Χριστός «ἐν ταῖς καρ-
δίαις τῶν πιστῶν». Τὸ Γραφεῖο Θρησκευτικῆς Διαφώτισης ποὺ ὑπῆρχε µόνο κατ᾽ 
ὄνοµα στὴ  Μητρόπολη, τὸ ἔθεσε σὲ νέες βάσεις. Τὸ στελέχωσε µὲ µορφωµέ-
νους ἀνθρώπους, θεολόγους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Παράλληλα ὁ Μητροπο-
λίτης ἀναζήτησε καὶ βρῆκε θεολόγους συνεργάτες γιὰ πιὸ συχνὲς ἐπισκέψεις, 
γιὰ κηρύγµατα στὶς ἐνορίες καὶ στὰ χωριά. Ἐπειδὴ δὲ στὴν Πάφο ὑπάρχουν 
πολλὲς καὶ µικρὲς κοινότητες, λήφθηκε µέριµνα γιὰ τὴν κυκλοφορία γραπτοῦ 
κηρύγµατος, τὸ ὁποῖο κάθε Κυριακὴ νὰ διαβάζεται σ᾽ ὅλους τούς ναούς, ὅπου 
δὲν ὑπάρχει προφορικὸ κήρυγµα. Τὸ «ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ» ποὺ στέλ-
λεται κάθε µήνα σ᾽ ὅλες τὶς κοινότητες, ἔχει ἤδη ἀπαρτίσει 35 τόµους.

Κήρυγµα δηµοσιεύεται κάθε ἑβδοµάδα καὶ στὶς τοπικὲς ἐφηµερίδες, ἐνῶ 
κάθε Σάββατο πρωὶ ἀπὸ τοπικὸ ραδιόφωνο µιλοῦσε ἐπὶ πολλὰ ἔτη γιὰ τὸ 
Εὐαγγέλιο τῆς ἑποµένης, ὁ ἴδιος ἤ θεολόγος τῆς Μητρόπολης.

Στοὺς τοπικοὺς τηλεοπτικοὺς σταθµοὺς εἶναι συχνὴ ἡ παρουσία τῶν θε-
ολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τῆς Μητρόπολης. Σήµερα, µάλιστα ὑπάρχει 
µόνιµη ἑβδοµαδιαία θρησκευτικὴ ἐκποµπὴ σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς τηλεο-
πτικοὺς σταθµούς.

Τὸ Γραφεῖο Θρησκευτικῆς Διαφώτισης διευθετεῖ τακτικὲς – ἀνὰ µήνα – 
ἐπισκέψεις κληρικῶν καὶ θεολόγων στὰ στρατόπεδα γιὰ ἁγιασµοὺς καὶ ὁµιλί-
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ες, καθὼς καὶ ἐπισκέψεις κληρικῶν στὰ σχολεῖα καὶ στὸ νοσοκοµεῖο Πάφου 
γιὰ ἐξοµολογήσεις.

Κατηχητικὰ λειτουργοῦν σὲ 70 ἐνορίες – κοινότητες ποὺ διαθέτουν παιδιὰ 
σχολικῆς ἡλικίας. Γιὰ τὰ παιδιὰ λειτουργεῖ κάθε χρόνο, τοὺς θερινοὺς µῆνες 
καὶ ἡ Κατασκήνωση στὶς µόνιµες ἐγκαταστάσεις τῆς Μητρόπολης κοντὰ στὴν 
Ἁγία Μονή. Ἡ Κατασκήνωση λειτουργεῖ σὲ δυὸ περιόδους, µιὰ γιὰ ἀγόρια καὶ 
µιὰ γιὰ κορίτσια. Γίνονται ἐπίσης τριήµερα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Καὶ οἱ «Κύ-
κλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς» λειτουργοῦν σὲ πολλὲς κοινότητες µὲ ὑπευθύ-
νους κατάλληλα ἐκπαιδευµένα ἄτοµα, λαϊκοὺς ἢ κληρικούς.

Γιὰ τὴν προπαρασκευὴ κατάλληλων συνεργατῶν, ὁ Μητροπολίτης Πάφου 
ἔδινε κατ᾽ ἔτος πολλὲς βοήθειες καὶ ὑποτροφίες γιὰ σπουδὴ τῆς Θεολογικῆς 
Ἐπιστήµης, ἰδιαίτερα σ᾽ ὅσους σκοπεύουν νὰ γίνουν καὶ κληρικοί.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στὸν τοµέα αὐτὸ ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος ἀνεκαίνισε, πρῶτ᾽ 
ἀπ᾽ ὅλα, σχεδὸν ἐκ βάθρων, τὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο, δηµιουργώντας ἕνα 
εὐρύχωρο Συνοδικὸ γιὰ ἐπίσηµες τελετὲς καὶ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν ξένων. 
Ἐλάµπρυνε τὸ Συνοδικὸ καὶ µὲ ἕνα ἀπαραµίλλου τέχνης ψηφιδωτὸ ποὺ πα-
ριστᾶ τὸ κήρυγµα τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα στὴν Πάφο, στὴν 
ἐπίσηµη κατοικία τοῦ Ρωµαίου ἀνθυπάτου, τοῦ Σεργίου Παύλου.

 Στὴ συνέχεια, ἀγόρασε πλησιόχωρες οἰκίες καὶ ἐπεξέτεινε τὸ κτήριο τῆς 
Μητρόπολης κτίζοντας νέα πτέρυγα γιὰ ἀγάµους κληρικοὺς ποὺ θὰ ἔµεναν 
ἐντός, καὶ δηµιουργώντας κῆπο. Ἔκτισε νέα βιβλιοθήκη στὸ κτήριο τῆς Μη-
τρόπολης, ἐνῶ στὴν αἴθουσα ὅπου παλαιότερα στεγαζόταν ἡ Λεόντειος Βιβλι-
οθήκη, καθὼς καὶ σὲ παρακείµενους χώρους, στέγασε τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο 
τῆς Μητροπόλεως.

Στράφηκε, ὕστερα, πρὸς τὸ κτίσιµο νέων ναῶν, τόσο στὴν πόλη ποὺ ἄρχι-
σε νὰ µεγαλώνει ὅσο καὶ στὴν ὕπαιθρο. Μεγάλωσε τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου 
Θεοδώρου, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε χῶρος γιὰ τὸ κτίσιµο νέου ναοῦ, καὶ τὸν ἁγιο-
γράφησε. Ἔκτισε πλειάδα ἄλλων ναῶν ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀναφέρουµε τοὺς 
κυριότερους:

 Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν Κάτω Πάφο, Ἁγίας Βαρβάρας στὴν ὁµώνυµη κοι-
νότητα, Ἁγίας Μαρίνας στὴν Ἁγία Μαρινούδα, Παναγίας στὴν Πάνω Ἀκουρ-
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δάλια, Ἁγίου Σπυρίδωνος στὴ Γεροσκήπου, Ἀποστόλου Ἀνδρέα στὴν  Ἔµπα, 
Ἁγίου Παντελεήµονος στὰ Χολέτρια, Παναγίας στὴ Θελέτρα, Ἁγίου Ἰακώβου 
τοῦ Ἀδελφοθέου στὰ Κονιά, Ἀποστόλου Βαρνάβα στὴ Μεσόγη, Ἁγίων Ραφα-
ήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸν Παχύαµµο, Ἁγίας Εἰρήνης στὴν Τίµη, Ἁγίου 
Γεωργίου στὴν Τρεµιθοῦσα, Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας στὰ Μανδριά, 
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στὴ Φασούλα, Ἁγίου Δηµητρίου στὸν Μούτ-
ταλο, Ἁγίου Εὐψυχίου στὸν Πωµό, Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν 
Ἀκουρσό, Ἁγίας Εἰρήνης στὴν Ἐλεδιώ, Προφήτη Ἠλία στὰ Νέα Δήµµατα, Ἁγί-
ου Γεωργίου στὸ Σκούλλι, Ἁγίου Νεκταρίου στὴ Χλώρακα, τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου (Παντάνασσας) στὴν πόλη τῆς Πάφου, τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου στὸ 
Παραµάλι, τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Αὐδήµου καὶ τοῦ Ἁγίου 
Ἐφραὶµ στὸν Ἅγιο Ἀµβρόσιο.

Ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη καὶ τὰ πολλὰ ἐξωκκλήσια ποὺ κτίστηκαν καθὼς 
καὶ τὶς συνεχεῖς συντηρήσεις ἀλλὰ καὶ ἐπιδιορθώσεις ναῶν λόγω τῶν ἀλλε-

ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ "ὁ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύ-
ματος ἁγίου καὶ ἀτενίσας πρὸς αὐτὸν εἶπεν· ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ραδιουργίας, 
υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας;  
καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα 
δὲ ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς" (Πρ. 13, 9-11).
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πάλληλων σεισµῶν ποὺ ἔπληξαν τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν Πάφο, καταλαβαί-
νει  πὼς ἐπὶ τῶν ἡµερῶν τοῦ Μητροπολίτη Χρυσοστόµου του Β΄ ὁλόκληρη ἡ 
Μητροπολιτικὴ περιφέρεια ἔµοιαζε µ’ ἕνα τεράστιο οἰκοδοµικὸ καὶ ἐκκλησια-
στικὸ ἐργοτάξιο.

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΝΘΗΣ

Προερχόµενος ὁ ἴδιος ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ Μοναχισµοῦ, ὁ Μητροπολίτης 
Χρυσόστοµος ἀντιλαµβανόταν πὼς ἡ ὕπαρξη Μονῶν καὶ ὑγιοῦς Μοναχισµοῦ 
θὰ πρόσφερε πολλὰ στὸν πνευµατικὸ καταρτισµὸ τῶν πιστῶν τῆς Ἐπαρχίας. Τὸ 
1979, παρόλο ποὺ τὰ οἰκονοµικά τῆς Μητρόπολης ἦταν σὲ οἰκτρὴ κατάσταση, 
ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἔκαµε ὅ,τι µποροῦσε, στέρησε τὴ Μητρόπολη, ἀκόµα 
καὶ ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα, καὶ ἀναστήλωσε τὴ µέχρι τότε ἐρειπωµένη Μονὴ τοῦ 
Σταυροῦ τῆς Μίνθης, παρὰ τὴν Τσάδα, ὅπου καὶ ἐγκαθίδρυσε µοναστικὴ ἀδελ-
φότητα. Προσδοκοῦσε ὁ νέος Μητροπολίτης ὅτι ἡ Μονὴ θὰ γινόταν σύντοµα 
φάρος πνευµατικὸς καὶ ὄαση ποὺ θὰ ξεκούραζε καὶ θὰ ξεδιψοῦσε τοὺς πιστούς. 
Δυστυχῶς, ὅµως, οἱ προσπάθειες τοῦ Μητροπολίτη Πάφου δὲν ἐπρόκειτο νὰ 
καρποφορήσουν καὶ τὰ ὁράµατά του δὲν ἔµελλε νὰ πραγµατοποιηθοῦν.

Μετὰ τὴν ἐπισκευὴ καὶ συντήρηση τῆς ἐκκλησίας τῆς Μονῆς, ἄρχισε 
τὸ 2002 καὶ ἡ συντήρηση τῶν παλαιῶν κτισµάτων τῆς Μονῆς. Μὲ ὁδηγίες 
τοῦ τότε Μητροπολίτου Χρυσοστόµου ἐκπονήθηκαν καὶ τὰ σχέδια γιὰ τὴ 
δηµιουργία Συνεδριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου στοὺς χώ-
ρους τῆς Μονῆς.

ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ

Ζώντας µέσα στὴν κοινωνία µὲ τὶς πολλὲς προκλήσεις καὶ τὶς παγίδες πρὸς 
τὴ νεότητα, ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστοµος Β΄ ἀντελήφθη γρήγορα 
τὴν ἀνάγκη ὕπαρξης «ὑποκαταστάτων» σ᾽ ὅσα κακὰ προσφέρει ὁ κόσµος. 
Γι᾽ αὐτὸ κι ὅταν οἱ οἰκονοµικὲς συνθῆκες τὸ ἐπέτρεψαν, ἀνήγειρε καὶ ἔθεσε 
σὲ λειτουργία Πολυδύναµο Νεανικὸ Κέντρο, τὸ πρῶτο καὶ µοναδικὸ µέχρι 
σήµερα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο τῆς Κύπρου. Τὸ Νεανικὸ Κέντρο βρίσκεται 
πλησίον τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο συνεχόµενα κτήρια, ἕνα 
διώροφο καὶ ἕνα τετραώροφο. Διαθέτει βιβλιοθήκη µὲ µόνιµο βιβλιοθηκάριο, 
αἴθουσες διδασκαλίας, διαλέξεων, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, γυµναστικῆς, 
ἐπιτραπεζίων παιχνιδιῶν κ.λπ. Τὸ Κέντρο στελεχώνεται ἀπὸ ἔµπειρο καὶ προ-
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σοντοῦχο προσωπικό. Διδάσκονται μαθήματα Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, 
Κυπριακοὶ καὶ Ἑλληνικοὶ χοροί, Βυζαντινὴ Μουσική, Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία, 
καθὼς καὶ ἐπὶ µέρους φροντιστηριακὰ µαθήµατα. Ὅλα τα µαθήµατα καὶ οἱ 
ὑπηρεσίες προσφέρονται δωρεὰν πρὸς τοὺς νέους. Εἶναι µιὰ προσφορὰ τῆς 
Μητροπόλεως πρὸς τὴ νεότητα. Στὸ κυλικεῖο τοῦ Κέντρου προσφέρονται ἐπί-
σης ἐπιχορηγηµένα ἀπὸ τὴ Μητρόπολη ἀναψυκτικὰ καὶ σάντουϊτς.

Τὸ Κέντρο λειτουργεῖ καθηµερινά, τὶς ἀπογευµατινὲς ὧρες (3 – 7 µ.µ.). Προ-
σφέρει ἐπιµόρφωση καὶ ψυχαγωγία στὴ νεότητα τῆς Πάφου, κρατώντας την 
µακριὰ ἀπὸ τὰ ψυχοφθόρα θεάµατα καὶ ἀκούσµατα τῆς σύγχρονης κοινωνίας.

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ

Ἀµέσως µετὰ τὴ χειροτονία του, ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστοµος 
Β΄ ἐτέθη ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στὶς Πα-
νορθοδόξους Διασκέψεις, ποὺ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήµατα συγκαλοῦσε τὸ 
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἐκεῖ γρήγορα ἀντελήφθη πὼς ὁ κυριότερος λόγος 
γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς ἀρχαιότερης Αὐτοκέ-
φαλης Ἐκκλησίας µετὰ τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, διολίσθαινε συνεχῶς καὶ 
ἀπὸ τὴν 5η θέση κατέληξε στὴ 10η, ἦταν τό ὅτι δὲν διέθετε πλήρη Σύνοδο, 
Σύνοδο, ἡ ὁποία νὰ ἀποτελεῖται τουλάχιστον ἀπὸ 13 Ἐπισκόπους. Γι᾽ αὐτὸ κι 
ἔθεσε ὡς µακροπρόθεσµο µέν, ἀλλὰ µόνιµο στόχο του, τὴν αὔξηση τῶν Ἐπι-
σκοπικῶν περιφερειῶν στὴν Κύπρο, εἴτε µὲ τὴ δηµιουργία νέων Μητροπόλεων 
εἴτε µὲ τὴν ἀνασύσταση ἀρχαίων Ἐπισκοπῶν ποὺ νὰ ὑπάγονται σὲ Μητροπό-
λεις, καὶ τὴν ἐκλογὴ καὶ χειροτονία Χωρεπισκόπων ποὺ νὰ διοικοῦν αὐτὲς τὶς 
ἐπισκοπές.

Μὲ συχνὲς ἀναφορές του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὁ Μητροπολίτης Πάφου, τό-
νιζε πὼς δὲν εἶναι νοητὸ µιὰ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία καὶ µάλιστα ἀπὸ τὶς ἀρ-
χαιότερες, ὅπως εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, νὰ µὴν ἔχει «πλήρη» Σύνοδο, 
ὥστε νὰ διοικεῖται ἀπρόσκοπτα καὶ νὰ ἐπιλύει τὰ κατὰ καιροὺς ἀναφυόµενα 
εἰς Αὐτὴν προβλήµατα, χωρὶς τὴν ἀνάγκη προσφυγῆς, γιὰ βοήθεια, σὲ ἄλλες 
Ἐκκλησίες. Κάνοντας ὁ ἴδιος τὴν πρώτη κίνηση πρότεινε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, 
στὶς 24 Ἀπριλίου 1996, καὶ πέτυχε τὴν ἐκλογὴ ὡς Χωρεπισκόπου Ἀρσινόης 
τοῦ γράφοντος. Μὲ τὴ χειροτονία τοῦ νέου Ἐπισκόπου, ποὺ ἔγινε στὶς 26 Μα-
ΐου 1996, γινόταν καὶ ἀνασύσταση τῆς Ἐπισκοπῆς.

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἐπισκοπὴ Ἀρσινόης εἶχε ἀναπτύξει πολυσχιδῆ δράση στὸ 
Βορειοδυτικὸ µέρος τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισµοῦ. 
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Ἡ ὕπαρξη µεταλλείων στὴν περιοχή, ἡ εὔφορη κοιλάδα τῆς Χρυσοχοῦς καὶ 
τὸ ἐµπορικὸ λιµάνι τῆς Λίµνης εἶχαν ὡς συνέπεια καὶ τὴν ὕπαρξη µεγάλου 
πληθυσµοῦ στὴν περιοχή. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐνῶ στοὺς γνωστοὺς ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους αἰῶνες ἐπισκοπικοὺς καταλόγους τῆς Κύπρου τόσο ὁ ἀριθµὸς ὅσο καὶ 
οἱ ἕδρες πολλῶν Ἐπισκοπῶν ποικίλλουν. Μέχρι τὸν 13ο αἰώνα, ἡ Ἐπισκοπὴ 
Ἀρσινόης συναντᾶται σ᾽ ὅλους αὐτοὺς τοὺς καταλόγους. Ἀναφέρονται πολλοὶ 
ἅγιοι ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, ὅπως εἶναι ὁ Ἀρκάδιος, ὁ Νίκων καὶ ὁ Ἀρίστων 
καθὼς καὶ ὁ περιβόητος ἀνάµεσα στοὺς ἀσκητὲς Θεοσέβιος ὁ Ἀρσινοΐτης. 
Ἡ Ἐπισκοπὴ εἶχε καταργηθεῖ µαζὶ µὲ ἄλλες πολλὲς τὸν 13ο αἰώνα ἀπὸ τοὺς Λα-
τίνους καὶ παρόλο ποὺ κάποια ἀόριστη ἀναφορὰ σ᾽ αὐτὴ γίνεται σὲ ἔγγραφα 
τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰώνα, δὲν εἶχε ἐπαναβιώσει ἀπὸ τότε, παρὰ µόνο το 1996.

Στὶς 22 Φεβρουαρίου 1998, ὕστερα ἀπὸ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, ἔγινε 
καὶ ἡ κατάθεση τοῦ θεµελίου λίθου τοῦ κτηρίου τῆς Χωρεπισκοπῆς Ἀρσινό-
ης στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάµα στὴν Περιστερώνα Χρυσο-
χοῦς. Τὸ µεγαλοπρεπὲς κτήριο ἐγκαινιάστηκε στὶς 23 Ἀπριλίου 2000, Κυριακή 
τῶν Βαΐων, ἀπὸ τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων µακαριστὸ 
Σπύρο Κυπριανοῦ, ὕστερα ἀπὸ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο.

Ἤδη ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 2000, ὁ Μητροπολίτης Πάφου µὲ ἐγκύκλιό 
του πληροφοροῦσε τὶς 33 κοινότητες τοῦ πρώην «διαµερίσµατος» Χρυσοχοῦς, 
ὅτι ὑπάγονταν πιὰ στὴ Χωρεπισκοπὴ Ἀρσινόης κι ὅτι γιὰ ὅλες τὶς ἐκκλησια-
στικὲς ὑποθέσεις τους θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνονται σ᾽ αὐτή.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνέκρινε τὴν καὶ «ἔργοις» ἀνασύσταση τῆς Χωρεπισκο-
πῆς Ἀρσινόης στὴν ΣΚΑ΄ συνεδρία της στὶς 11 Φεβρουαρίου 2000. Παραθέ-
τουµε τὸ σχετικὸ µέρος τῶν Πρακτικῶν:

«Συνεδρία ΣΚΑ, 11 Φεβρουαρίου 2000.

Ἐπανασύστασις τῆς Χωρεπισκοπῆς Ἀρσινόης

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστοµος λέγει: «Θὰ ἤθε-
λα νὰ ἐνηµερώσω τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ µίαν ἐνέργειάν µου καὶ νὰ ζητήσω 
τὴν ἔγκρισιν Αὐτῆς: Μελετήσας ἐπισταµένως τὸν ἀρχαιοπαράδοτον θεσµὸν 
τῶν Χωρεπισκόπων ὁ ὁποῖος ἐπὶ αἰώνας πολλοὺς ἐλειτούργησεν ἐπιτυχῶς καὶ 
πολλὰ προσέφερεν εἰς τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ζητήσας πρὸς 
τοῦτο καὶ γνωµάτευσιν τοῦ εἰδικοῦ διὰ τὸ θέµα καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστηµί-
ου Ἀθηνῶν κ. Βλασίου Φειδᾶ, ἀπεφάσισα τὴν ἐπαναφορὰν τούτου εἰς τὴν Μη-
τρόπολίν µου.
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Τὸ πλῆθος τῶν κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου ἐδηµιούργει 
πρόβληµα εἰς ἐµέ. Ὁ ἐπισκοποκεντρικὸς χαρακτὴρ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δὲν 
ἦτο δυνατὸν νὰ ἐφαρµοσθῇ, ἐφ᾽ ὅσον ἀπητεῖτο χρόνος πλέον τῶν τριῶν ἐτῶν 
διὰ µίαν ἁπλὴν ποιµαντικὴν ἐπίσκεψιν εἰς ἑκάστην κοινότητα. Ὡς ἐκ τούτου 
ἀπεφάσισα, δι᾽ ἀπάµβλυνσιν τοῦ ὅλου προβλήµατος, τὴν ἀνασύστασιν καὶ ἔρ-
γοις τῆς Χωρεπισκοπῆς Ἀρσινόης καὶ τοποθέτησιν ὡς Ἐπισκόπου µὲ διοικητι-
κὰς ἁρµοδιότητας τοῦ Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Ἀρσινόης κ. Γεωργίου.

Ἤδη ἀνεγείραµε κατάλληλον Ἐπισκοπεῖον εἰς τὴν Περιστερώνα Χρυσο-
χοῦς, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Χωρεπισκοπῆς, καὶ ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 
2000 παρεχώρησα τὴν διοίκησιν 33 κοινοτήτων εἰς τὸν Χωρεπίσκοπον Ἀρσι-
νόης. Αἱ κοινότητες αὗται αἱ ὁποῖαι µέχρι τοῦδε ἀπετέλουν τὸ «διαµέρισµα 
Χρυσοχοῦς» εἶναι: Περιστερώνα, Πόλις Χρυσοχοῦς, Κάθηκας, Ἀρόδες, Ἴννια, 
Δρούσια, Νέον Χωρίον, Προδρόµι, Ἀργάκα, Ἁγία Μαρίνα, Πωµός, Παχύ-
αµµος, Λυσός, Κινοῦσα, Φιλοῦσα, Στενή, Γουδί, Χόλι, Σκούλλι, Κρήτου Τέρ-
ρα, Ἀκουρδάλια (Ἄνω καὶ Κάτω), Μηλιοῦ, Γιόλου, Θελέτρα, Σίµου, Δρύµου, 
Ἅγιος Δηµητριανός, Χρυσοχοῦ, Δρυνιά, Κρήτου Μαρόττου, Φύτη, Λάσα καὶ 
Νέα Δήµµατα.

Τὰ µέχρι τοῦδε ἀποτελέσµατα ἐκ τῆς ὡς ἄνω διοικητικῆς τροποποιήσεως 
εἶναι ἐνθαρρυντικὰ καὶ πιστεύω ὅτι ὁ χρόνος θὰ δικαιώσῃ τὴν ὡς ἄνω πρωτο-
βουλίαν µου.

Θέτων ταῦτα ὑπ᾽ ὄψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ζητῶ τὴν ἔγκρισιν Αὐτῆς δι᾽ 
ὅσα ὡς ἀφορῶντα εἰς τὴν Μητρόπολίν µου ἔπραξα»…

Εἰς ἐρώτησιν «ποῖος µνηµονεύεται εἰς τὰς κοινότητας τῆς Χωρεπισκοπῆς» 
ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἀπαντᾶ ὅτι µετὰ τὸ ἰδικόν του ὄνοµα ὡς «Ἀρχιεπι-
σκόπου» µνηµονεύεται καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ Χωρεπισκόπου ὡς «Ἐπισκόπου». «Ἡ 
διαφορὰ ἀπὸ ὅ,τι συνέβαινε προηγουµένως εἰς τὸ θέµα αὐτό», συνεχίζει, «εἶναι 
ὅτι ἡ µνηµόνευσις τοῦ ὀνόµατος τοῦ Ἐπισκόπου γίνεται καὶ ὅταν αὐτὸς δὲν 
εἶναι παρών, εἰς ὅλας τὰς ἀκολουθίας».

 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐγκρίνει».

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 1950 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Τὸ 1996 συµπληρώθηκαν 1950 χρόνια ἀπὸ τὸ κήρυγµα τῶν  Ἀποστόλων 
Βαρνάβα καὶ Παύλου στὴν Πάφο. Ἡ σηµαντικότατη αὐτὴ ἐπέτειος γιορτά-
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στηκε µὲ λαµπρότητα ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 1994, ὁ Πανιερώτατος, προετοιµάζοντας τοὺς ἑορτασµοὺς 
µερίµνησε, ὥστε νὰ ἁγιογραφηθεῖ ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου. 
Ἀργότερα ἔστειλε ἔγκαιρα προσκλήσεις πρὸς ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, 
τὴ Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, τὴν Ἀγγλικανική, τὸ ΠΣΕ καὶ τοὺς ἐπισκόπους 
τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες πέρασε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ νὰ µετάσχουν 
στοὺς ἑορτασµοὺς ποὺ προγραµµατίστηκαν ἀπὸ 5-12 Ἰουνίου 1996. Πλεῖστοι 
ἀπὸ τοὺς προσκληθέντες πῆραν µέρος στοὺς ἑορτασµούς.

Τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας Γρηγόριος. Ἐκ µέρους τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας παρέστη ὁ Μητροπολίτης Καµεροὺν καὶ Δυτικῆς Ἀφρικῆς Πέτρος καὶ 
ἐκ µέρους τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ὁ Ἐπίσκοπος Νταράγια Μωϋσῆς. Τὴν 
Ἐκκλησία Ρωσίας ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσερνόβιτσι καὶ Μπουκοβί-
νας Ὀνούφριος καὶ ὁ Μοναχὸς Ἰγνάτιος, τὴν Ἐκκλησία Σερβίας ὁ Ἐπίσκοπος 
Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος, τὴν Ἐκκλησία Ρουµανίας ὁ Ἐπίσκοπος Κοβάσνας καὶ 
Χαργίτας Ἰωάννης, τὴν Ἐκκλησία Βουλγαρίας ὁ Μητροπολίτης Νευροκοπίου 
Ναθαναήλ, τὴν Ἐκκλησία Γεωργίας ὁ Ἐπίσκοπος Πότυ (Φάσιδος) Γρηγόριος, 
τὴν Ἐκκλησία Ἑλλάδας ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου Μη-
τροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου Προκόπιος καὶ οἱ Μητροπολίτες 
Ζακύνθου Χρυσόστοµος, Μυτιλήνης Ἰάκωβος, Βεροίας, Ναούσης καὶ Καµπανί-
ας Παντελεήµων καὶ Νικαίας Ἀλέξιος καὶ οἱ Ἀρχιµανδρῖτες Παντελεήµων Κα-
θρεπτίδης καὶ Γεώργιος Χρυσοστόµου, τὴν Ἐκκλησία Πολωνίας ὁ Ἐπίσκοπος 
Βρότσλαβ καὶ Στσέτσιν Ἱερεµίας καὶ ὁ Ἡγούµενος Βαρσανούφιος, τὴν Ἐκκλη-
σία Ἀλβανίας ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἰουστῖνος Ἀνθιµιάδης καὶ ὁ Διάκονος Γεώργιος 
Τζῶλος καὶ τὴν Ἐκκλησία Τσεχοσλοβακίας ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Νού-
αλ. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Μεθόδιος καὶ ὁ Μητροπο-
λίτης Μιλήτου Ἀπόστολος, τὶς Ἐκκλησίες τῶν ὁποίων ἵδρυσε ὁ Ἀπ. Παῦλος, 
καθὼς καὶ ὁ Ἐψηφισµένος τότε Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Ἀλέξανδρος. Τὸ 
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων ἐπρόκειτο νὰ ἀντιπροσωπεύσουν οἱ Μητροπολίτες 
Καισαρείας Βασίλειος καὶ Τιβεριάδος Γρηγόριος, δὲν κατέστη ὅµως δυνατὸ νὰ 
γίνει τοῦτο λόγω τοῦ θανάτου τοῦ Μητροπολίτου Τιβεριάδος Γρηγορίου, ποὺ 
ἐπισυνέβη τὶς ἡµέρες ἐκεῖνες. Τὸν Πάπα Ρώµης καὶ τὴ Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλη-
σία ἐκπροσώπησε ὁ Καρδινάλιος Edward Kassidy, τὸ δὲ Παγκόσµιο Συµβούλιο 
Ἐκκλησιῶν καὶ τὸ Συµβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν ὁ κ. Peter Buteneff.

Στοὺς ἑορτασµοὺς παρέστησαν καὶ ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Πατρῶνος, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ Κα-
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θηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ν. 
Ζαχαρόπουλος, Δ. Τσάµης καὶ Ι. Καραβιδόπουλος, καθὼς καὶ ὁ λέκτωρ στὸ 
ἴδιο Πανεπιστήµιο Χρ. Οἰκονόµου.

Οἱ ἑορτασµοὶ κορυφώθηκαν µὲ τὸ συλλείτουργο τῆς 11ης Ἰουνίου στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ Παύλου Πάφου, µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορ-
τῆς τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ 
συµµετεῖχαν ὅλα τα µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κα-
θὼς καὶ ὅλοι οἱ συµµετασχόντες στοὺς ἑορτασµοὺς ἀρχιερεῖς. Τὸ βράδυ τῆς 
ἴδιας ἡµέρας ἔγινε ὁ πανηγυρικὸς ὑπαίθριος Ἑσπερινὸς στὴ Στήλη τοῦ Ἀπ. 
Παύλου στὴν Κάτω Πάφο, συγχοροστατούντων ὅλων τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων.

Στὰ πλαίσια τῶν ἑορτασµῶν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πάφου ἔκοψε εἰδικὰ µε-
τάλλια, χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἐξέδωσε πολυτελὲς λεύκωµα µὲ τίτλο: «ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» τοῦ ὁποίου συγγραφέας εἶναι 
ὁ γνωστὸς Βυζαντινολόγος Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου.  Ἕνα διακοσµητικὸ 
πιάτο µὲ τὶς µορφὲς τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα προσφέρθηκε ὡς 
ἀναμνηστικὸ δῶρο σὲ ὅλους τοὺς ἐπισήμους. Ἔγινε, ἐπίσης, παρουσίαση τοῦ 
πρώτου τόµου τῆς Κριτικῆς Ἔκδοσης τῶν Ἁπάντων τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου ἀπὸ 
τὴν ὁµώνυµη Μονή.

Ἀκόµα, ἔγινε ἀνατύπωση καὶ δωρεὰν διάθεση ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Πάφου 
τοῦ βιβλίου τοῦ Χρ. Οἰκονόµου «Οἱ ἀπαρχὲς τοῦ Χριστιανισµοῦ στὴν Κύπρο», 
καθὼς καὶ τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητὴ Γεωργίου Πατρώνου µὲ τίτλο «Ἡ Κύπρος 
πύλη τοῦ Χριστιανισµοῦ πρὸς τὸν κόσµο τῶν Ἐθνῶν».

Μὲ τὶς ὁµιλίες τῶν καθηγητῶν, τὰ κηρύγµατα καὶ τὶς ἄλλες ἐκδηλώσεις, 
τονίστηκε ἡ σηµασία τοῦ κηρύγµατος τότε τῶν Ἀποστόλων στὴν Πάφο, τὴν 
πρώτη Εὐρωπαϊκὴ πόλη ποὺ ἐπισκέπτονταν, ποὺ ἔγινε µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ 
Πύλη τοῦ Χριστιανισµοῦ γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Τονίστηκε ἐπίσης ἡ 
σηµασία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ διανόησης ὡς 
µέσων ἔκφρασης καὶ διάδοσης τοῦ Χριστιανισµοῦ.

 Ὅλοι ἐξῆραν τὴν πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη Πάφου γιὰ τονισµὸ τῆς 
ἐπετείου, µὲ τὴ διοργάνωση ὅλων τῶν πιὸ πάνω ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ 2000 ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΦΟΥ

Χωρὶς νὰ δίνει µεγάλη σηµασία, ποὺ δὲν τὴν ἔχει, στὴ συµβατικὴ χρονο-
λογία τοῦ 2000 ὁ Μητροπολίτης Πάφου, µέσα στὴ φρενίτιδα ποὺ εἶχε ἀναπτυ-
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χθεῖ, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τάχα τῆς χιλιετίας, προσπάθησε νὰ δώσει ἕνα πνευ-
µατικὸ µήνυµα στὸ λαὸ γιὰ τὰ 2000 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴ 
γῆ. Ἔτσι προγραµµάτισε ἔγκαιρα κάποια ἔργα ποὺ θὰ ἀποπερατώνονταν στὸ 
σηµαδιακὸ ἔτος 2000.

Ξεκίνησε πρῶτα τὸ κτίσιµο τριῶν ναῶν. Ἑνὸς µεγαλοπρεποῦς ναοῦ ποὺ 
θὰ ἀφιερωνόταν στὸν ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀπόστολο Βαρ-
νάβα, στὸ προάστιο τῆς Πάφου Μεσόγη, καὶ δύο ἄλλων µικρότερων ναῶν, 
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὴν ὁµώνυµη κοινότητα καὶ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων στὴν κοινότητα Φασούλας, ἕνα πρώην τουρκοκυπριακὸ χωριό.

Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔγιναν µὲ κάθε µε-
γαλοπρέπεια στὶς 11 Ἰουνίου 2000, ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Καὶ οἱ 
ἄλλες δύο ἐκκλησίες ἀποπερατώθηκαν καὶ δόθηκαν στὴν κοινὴ λατρεία.

Στὸ ἴδιο ἔτος προγραµµατίστηκαν καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ κτηρίου τῆς Ἐπι-
σκοπῆς Ἀρσινόης καὶ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου ποὺ στεγάζεται στὸ ἰσόγειο 
τοῦ ἴδιου κτηρίου. Μάλιστα τὸ γεγονὸς αὐτὸ θεωρήθηκε ὡς ἡ µεγαλύτερη 
θρησκευτικὴ ἐκδήλωση ποὺ γινόταν στὴν Κύπρο µέσα στὸ ἰωβηλαῖο ἔτος 
2000.

Ἀπὸ τὸ προηγούµενο ἔτος ὁ Πανιερώτατος ἀνέθεσε στὴ γνωστὴ φιλό-
λογο – συγγραφέα Ἀγγελικὴ Σµυρλῆ τὴ συγγραφὴ θρησκευτικοῦ θεατρικοῦ 
ἔργου ποὺ θὰ ἀνέβαζε ἐπὶ σκηνῆς ἡ Μητρόπολη Πάφου. Πράγµατι τὸ ἔργο 
«Βαρνάβας καὶ Παῦλος - Μὲ θώρακα τὴ δικαιοσύνη καὶ µάχαιρα τὸν λόγο 
τοῦ Θεοῦ» ἦταν ἕτοιµο ἔγκαιρα καὶ παρουσιάστηκε µὲ ἔξοδα τῆς Μητρόπο-
λης Πάφου στὴ Λευκωσία, στὴν Πάφο, στὴν Πόλη Χρυσοχοῦς, στὸ Πισσού-
ρι, στὴν Ἀθηαίνου καὶ στὸ Παραλίµνι. Τὸ ἔργο ἐξεδόθη καὶ σὲ κοµψὸ τεῦχος 
καὶ διατέθηκε σὲ τιµὴ κόστους στὸν λαό. Ἔτσι ὁ καθένας εἶχε τὴν εὐκαιρία 
νὰ παρακολουθήσει ἀπὸ σκηνῆς καὶ νὰ µελετήσει κατ᾽ ἰδίαν τὶς βασικότερες 
ἀλήθειες τοῦ Χριστιανικοῦ κηρύγµατος σὲ σύγχρονη µορφὴ κατανοητὴ καὶ 
ἀποδεκτὴ ἀπ᾽ ὅλους.

Τέλος γιὰ σήµανση τοῦ ἔτους 2000 στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐπαρχίας, ὁ Πα-
νιερώτατος ἐξέδωσε νέο ἀντιµήνσιο, τὸ ὁποῖο ἐτέθη ἤδη σὲ λειτουργικὴ χρήση.

Τὸ ἀντιµήνσιο φέρει ἔντονο τὸν τοπικὸ χαρακτήρα τῆς Πάφου καὶ ἀντα-
νακλᾶ τοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ περνᾶ ἡ Πατρίδα µας. Στὸ κέντρο ὑπάρ-
χει ἡ παράσταση τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου. Γύρω ἀπὸ τὴν παράσταση αὐτὴ εἶναι 
γραµµένο µὲ εὐδιάκριτα κεφαλαῖα γράµµατα:
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«ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΒΡΟΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΤΩ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ
 ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΓΗΙΝΟΝ ΕΝ ΑΥΤΗι ΛΟΓΙΖΕΣΘΩ.

  Ο ΓΑΡ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΕΥΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΦΑΓΙΑΣΘΗΝΑΙ

 ΚΑΙ ΔΟΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΒΡΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΟΙΣ».

Στὶς κορυφὲς τῆς παράστασης τοῦ Ἐπιταφίου βρίσκονται οἱ 4 Εὐαγγε-
λιστές, ἀντίγραφα τῶν χαρακτηριστικῶν εἰκόνων τους ποὺ βρίσκονται στὴ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου.

Στὸ πάνω µέρος τοῦ ἀντιµηνσίου παριστάνεται τὸ κήρυγµα τῶν Ἀποστό-
λων Βαρνάβα καὶ Παύλου στὴν Πάφο, στὴν ἐπίσηµη κατοικία τοῦ Ρωµαίου 
ἀνθυπάτου. Ἡ ἐπιγραφὴ στὴν παράσταση εἶναι χαρακτηριστική:

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΙΣ ΠΑΦΟΝ».

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος παριστάνεται στὸ κάτω µέρος τοῦ ἀντιµηνσίου. Τὸν 
Χριστὸν καθαιρέτην τοῦ Ἅδου πλαισιώνουν τοπικοὶ Ἅγιοι. Ἀπὸ τὴ µιὰ µεριὰ 
εἶναι ἱεράρχες Ἅγιοι τῆς Πάφου. Ἐπικεφαλῆς εἶναι ὁ Πανάρετος καὶ ἀκολου-
θοῦν οἱ Μακάριος, Νίκων, Τυχικός, Φιλάγριος καὶ Καλανδίων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρὰ εἶναι οἱ  Ὅσιοι τῆς Πάφου. Ἐπικεφαλῆς εἶναι ὁ Νεόφυτος καὶ ἀκολου-
θοῦν οἱ Ἰλαρίων, Ὀνησιφόρος καὶ Θεοσέβιος.

Ἡ ἀναφορὰ στοὺς δύσκολους χρόνους τῆς Ἱστορίας µας, ποὺ ἐλπίζουµε 
στὶς µελλοντικὲς γενιὲς νὰ εἶναι ἁπλῶς µιὰ γραπτὴ θλιβερὴ ὑπόµνηση, ἀποτυ-
πώνεται στὸ ἀντιµήνσιο µ’ ἕνα δίστιχο - ἐπίκληση πρὸς τόν «τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος 
ἐκ τάφου ἐγείραντα», ποὺ περιβάλλει τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὴν παρά-
σταση τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου:

«Κλεῖθρα θανάτου συντρίψας ρώµῃ θείᾳ,
δούλειον λῦσον Κύπριδος, Σῶτερ, ἦµαρ».

Στὶς τέσσερεις γωνίες τοῦ ἀντιµηνσίου ὑπάρχουν παραστάσεις τῶν τεσ-
σάρων µεγάλων προσκυνηµάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου ποὺ πλαι-
σιώνονται ἀπὸ τοπικοὺς ἁγίους: Στὸ ἄνω δεξιὸ µέρος ἀποτυπώνεται «Η ΑΡ-
ΣΙΝΟΗ». Παριστάνεται τὸ κτήριο τῆς Χωρεπισκοπῆς Ἀρσινόης νὰ πλαισι-
ώνεται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀρκάδιο καὶ Ἀρίστωνα, ἐπισκόπους Ἀρσινόης. Στὸ 
ἄνω ἀριστερὸ µέρος ἀποτυπώνεται «ΤΟ ΟΜΟΔΟΣ». Ἡ ἐκκλησία τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ καὶ µέρος τοῦ Μοναστηριοῦ πλαισιώνονται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Φί-
λιππο, τοῦ ὁποίου ἡ Τιµία Κάρα φυλάσσεται στὸ Ὅµοδος, καὶ τὸν Ἅγιο Βαρ-
νάβα τὸν ἐν Βάσσῃ.



708 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στὸ κάτω δεξιὸ µέρος βρίσκεται «Η ΧΡΥΣΟΡΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑ» µὲ τὸν 
Ἅγιο Κόνωνα καὶ τὸν Ἅγιο Σώζοντα, ἐνῶ στὸ κάτω ἀριστερὸ µέρος βρίσκεται  
«Η ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΑ» µὲ τὸν Ἅγιο Τίµωνα.

Στὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς παράστασης τοῦ Ἐπιταφίου παριστάνεται ἡ 
παράδοσις ἀπὸ τὸν Χριστὸ στοὺς Ἀποστόλους τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐ-
χαριστίας.

Στὴν περίµετρο τοῦ ὅλου ἀντιµηνσίου εἶναι γραµµένα σὲ κεφαλαῖα 
γράµµατα:

«† ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙ-
ΤΕΛΕΙΝ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΕΝ ΠΑ-
ΝΤΙ ΤΟΠῼ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΙΣΤΟΡΗΘΕΝ ΜΕΡΙΜΝῌ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙᾼ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ  
κ.κ.  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ, ΕΝ ΕΤΕΙ 2000†».

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Οὐδέποτε, ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἔθεσε ὡς στόχο του τὸν ἀρχιεπισκοπι-
κὸ θρόνο. Ἀντίθετα, µάλιστα. Ἔλεγε συνεχῶς ὅτι ἐπιθυµοῦσε νὰ ἀποχωρήσει 
καὶ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Μητροπολίτη Πάφου, µόλις θὰ συµπλήρωνε τὸ 65ο ἔτος 
τῆς ἡλικίας του, προκειµένου νὰ τοῦ δοθεῖ χρόνος γιὰ νὰ ἑτοιµαστεῖ γιὰ τὴν 
ἄλλη ζωή. Κι ὅµως τὰ πράγµατα ἦλθαν διαφορετικά.

Ἀπὸ τὸ 1992 ἡ ὑγεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου Α΄ παρουσίασε 
κάµψη. Ἡ κάµψη αὐτὴ ἦταν ἀρχικὰ ἀνεπαίσθητη καὶ συνίστατο σὲ ἐλαφρὰ 
ἀπώλεια µνήµης, ποὺ γινόταν ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὴ συχνὴ ἐπανάληψη κάποιων 
ἐρωτήσεων ἢ τὴ συχνὴ ἐξιστόρηση τῶν ἴδιων γεγονότων. Τοῦτο ἀπεδόθη στὸ 
γεγονός τῆς µὴ ἱκανοποιητικῆς αἱµάτωσης τοῦ ἐγκεφάλου του γιὰ κάποια 
δευτερόλεπτα, κατὰ τὴ διάρκεια χειρουργικῆς ἐπέµβασης ποὺ εἶχε στὸ ἐξωτε-
ρικὸ γιὰ τὴν τοποθέτηση δακτυλίου στὴ στεφανιαία ἀρτηρία. 

Τὸ πρόβληµα, ἰδιαίτερα ὡς πρὸς τὴν ἐξασθένηση τῆς µνήµης τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου, παρουσίασε ἐπιδείνωση καὶ γινόταν ἰδιαιτέρως ἔκδηλο, ὅταν αὐτὸς 
βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν πίεση πολλῶν ἢ δύσκολων ὑποθέσεων. Ὅταν τὰ προ-
βλήµατα αὐτὰ πολλαπλασιάστηκαν κι ὅταν ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἀντελή-
φθη τὴν τάση κάποιων ἐπιτήδειων, στὸ περιβάλλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, νὰ 
ἐκµεταλλευτοῦν τὴν κατάσταση, ὡς πρῶτος τῇ τάξει Μητροπολίτης, ἔκαµε 
δηµόσιες δηλώσεις καὶ µίλησε γιὰ «διεφθαρµένο περιβάλλον τοῦ Μακαριω-
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τάτου» καὶ τὴν ἀνάγκη προστασίας του ἀπὸ αὐτό, ὥστε νὰ µὴν ἀµαυρωθεῖ ἡ 
ἀρχιεπισκοπεία του καὶ νὰ προστατευθεῖ ἡ ὑστεροφηµία του. Μὲ πρότασή του, 
στὶς 19/6/2001 συνεστήθη τριµελὴς ἐπιτροπὴ ἐκ δύο µελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
καὶ τοῦ διευθυντῆ τοῦ Ἐλεγκτικοῦ τµήµατος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ 
τὴν ἐξέταση κάθε περίπτωσης ἀγορᾶς, πώλησης ἢ ἐνοικίασης κτηµάτων ἐκ 
µέρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Μητροπόλεων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μο-
νῶν. Χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς τριµελοῦς αὐτῆς ἐπιτροπῆς δὲν γίνεται, ἀπὸ τότε, 
καµιὰ οἰκονοµικὴ συναλλαγή.

Μετὰ τὸ ἀτύχηµα τῆς πτώσης τοῦ Μακαριωτάτου στὶς σκάλες τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς, ποὺ συνέβη στὶς 27 Ἀπριλίου 2002, ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἀνέλαβε 
τὴν εὐθύνη τοῦ συντονισµοῦ τῆς µεταφορᾶς του σὲ ἐξειδικευµένο ἰατρικὸ κέ-
ντρο στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν ἐξέτασή του ἀπὸ διεθνοῦς φήµης εἰδικούς, γιὰ τὴν 
περίπτωσή του, ἰατροὺς καὶ τὴν ἀνάθεση τῆς προσωρινῆς διοίκησης τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς Χωρεπισκόπους της.

Ἐπειδή, ὅµως, τὰ γενικὰ προβλήµατα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι µόνο της Ἀρ-
χιεπισκοπῆς, καὶ ἰδιαίτερα οἱ ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ θέµα ἐπέβαλλαν 
τὴν ὕπαρξη ἑνιαίας φωνῆς ἐκ µέρους τῆς Ἱεραρχίας, ἀπεφασίσθη ἀπὸ ὅλα τὰ 
µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως συνέρχεται κανονικὰ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὴν 
προεδρία τοῦ πρώτου τῇ τάξει Μητροπολίτου, τοῦ Μητροπολίτου Πάφου 
Χρυσοστόµου.

Ἡ πρώτη τέτοια συνεδρία ἔγινε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κυρηνείας τὸ ἀπό-
γευµα τῆς Κυριακῆς 17 Νοεµβρίου 2002, γιὰ τοποθέτηση ἐπὶ τοῦ σχεδίου λύσης 
τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος ποὺ πρότεινε ὁ τότε Γ.Γ. τοῦ Ο.Η.Ε. Τὴν ἑποµένη ὁ Μη-
τροπολίτης Πάφου µετέβη, συνοδευόµενος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κυρηνείας, 
στὴν Ἀθήνα ὅπου µαζὶ ἐνηµέρωσαν τὴ Διαρκὴ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἐπὶ τοῦ θέµατος καὶ ἀντάλλαξαν µὲ τοὺς Ἑλλαδίτες ἱεράρχες ἀπόψεις.

Μὲ ἔντονη ἐπιµονὴ τοῦ Μητροπολίτη Πάφου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ συνέ-
χισε νὰ συνεδριάζει κανονικὰ ὑπὸ τὴν προεδρία του, συνέστησε Ἐρευνητικὴ 
Ἐπιτροπὴ πρὸς ἐξιχνίαση φηµολογουµένων ἀτασθαλιῶν στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ ποὺ συνέβησαν στὸ πρὸ τῆς πτώσης τοῦ Μακαριωτάτου διάστηµα. 
Ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς διερεύνησης ὑπῆρξε ἡ ἐπιστροφὴ στὰ ταµεῖα τῆς Ἀρ-
χιεπισκοπῆς ποσοῦ τριάντα περίπου ἑκατοµµυρίων λιρῶν Κύπρου, καθὼς καὶ 
ἡ ἀκύρωση πωλητηρίων ἐγγράφων ποὺ εἶχαν γίνει µὲ ἀσύµφορους γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία ὅρους. Περισώθηκε ἔτσι περιουσία πολλῶν ἑκατοµµυρίων λιρῶν. 
Ἡ ἐκδίκαση κάποιων περιπτώσεων καταχρήσεων ἐκκρεµεῖ ἢ συνεχίζεται ἀκό-
µη στὰ Κυπριακὰ δικαστήρια.
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Προβλήµατα παρουσιάστηκαν στὴ λειτουργία καὶ τοῦ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄», καὶ κακοδιαχείριση ἄρχισε νὰ διαφαίνε-
ται καὶ στὴν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ἀναλαµβάνοντας 
τὴν προσωρινὴ ἐποπτεία τῶν ὀργανισµῶν αὐτῶν, ὁ Μητροπολίτης Πάφου, δι-
όρισε νέα διοικητικὰ συµβούλια καὶ ἄρχισε τὴν ἀναδόµησή τους.

Σ᾽ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστηµα, ὁ Πάφου Χρυσόστοµος ἐξακολουθοῦσε νὰ µὴν 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Πρόβαλλε µάλιστα καὶ τὴν ὑπο-
ψηφιότητα ἄλλου Ἱεράρχη. Ὅσο ὅµως οἱ ἔρευνες γιὰ τὶς ἀτασθαλίες στὴν Ἀρ-
χιεπισκοπὴ καὶ τοὺς ἄλλους Ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισµοὺς προχωροῦσαν, κι 
ὅσοι εἶχαν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν θρόνο δὲν φαίνονταν, γιὰ τὸν ἕνα ἢ 
τὸν ἄλλο λόγο, νὰ εὐνοοῦν αὐτὴ τὴν ἔρευνα, ἄρχισε νὰ ἀναθεωρεῖ τὶς ἀπόψεις 
του. Ἰδιαίτερα, µάλιστα, ὅταν βρεθήκαµε ἀντιµέτωποι µὲ τὸ περιβόητο σχέδιο 
Ἀνὰν καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὴ Σύνοδο νὰ υἱοθετήσει ἀπόφαση ποὺ νὰ καλοῦσε τὸν 
λαὸ νὰ τὸ ἀπορρίψει καὶ δὲν µπόρεσε νὰ βρεῖ πλειοψηφία, τότε ξεκαθάρισε 
µέσα του ὅτι ἔπρεπε νὰ θέσει τὸν ἑαυτό του στὴ διάθεση τῆς Ἐκκλησίας, προ-
σφέροντας στοὺς πιστοὺς µίαν ὑπαλλακτικὴ λύση.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

Ἕνα σηµαντικὸ κεφάλαιο τῆς δράσης τοῦ τότε Μητροπολίτη Πάφου Χρυ-
σοστόµου, στὸ διάστηµα ποὺ προήδρευε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
πρὶν  ἀπὸ τὴν κήρυξη τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου σὲ χηρεία, ἀναφέρεται στὶς 
προσπάθειες ἀποτροπῆς τῆς ἐπιβολῆς ἑνὸς ἀπαράδεκτου σχεδίου λύσης τοῦ 
ἐθνικοῦ µας προβλήµατος, Ἀγγλοαµερικανικῆς ἔµπνευσης, ποὺ ἀπεδόθη στὸν 
τότε Γ.Γ. τοῦ Ὀργανισµοῦ Ἡνωµένων Ἐθνῶν καὶ ἔµεινε στὴν ἱστορία γνωστὸ 
µὲ τὸ ὄνοµά του. Ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους µῆνες τοῦ 2002 ἀφήνονταν τεχνηέ-
ντως νὰ διαρρεύσουν κάποιες πρόνοιες τοῦ σχεδίου, µὲ σκοπὸ τὴ σφυγµοµέ-
τρηση τῆς ἀντίδρασης τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ κρατοῦσε σὲ µιὰ συνεχῆ ἀνησυχία τὸν 
Μητροπολίτη Πάφου ποὺ ἔνιωθε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὀρθὴ καθοδήγηση τοῦ 
ποιµνίου, ἀσθενοῦντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, νὰ βαραίνει τοὺς ὤµους του. Οἱ 
ἀνησυχίες του ἐπαληθεύτηκαν, δυστυχῶς, στὰ µέσα τοῦ Νοεµβρίου, ὅταν δό-
θηκε στὴ δηµοσιότητα τὸ σχέδιο τοῦ Κόφι Ἀνάν. Ἡ ἀντίδραση τοῦ Μητροπο-
λίτη Πάφου ἦταν τότε ἔντονη καὶ ἄµεση. Διαβουλεύτηκε µὲ ὅλους τους ἀρχι-
ερεῖς τοὺς ὁποίους καὶ κάλεσε σὲ σύσκεψη, ὅπως ἤδη ἀναφέραµε, στὴν Ἱερὰ 
Μητρόπολη Κυρηνείας, ποὺ ἐπελέγη γιὰ συµβολικοὺς λόγους, τὸ ἀπόγευµα 
τῆς Κυριακῆς 17 Νοεµβρίου 2002. Ἡ σύσκεψη ἐκείνη, µὲ ὁµόφωνη γνώµη τῶν 
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ἀρχιερέων, θεωρήθηκε ὡς συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ 
λειτουργεῖ καὶ πάλιν, ὡς θεσµός, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ πρώ-
του τὴ τάξει Μητροπολίτου Πάφου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, σὲ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέ-
δωσε τότε, ἔλεγε πὼς τὸ προτεινόµενο σχέδιο δὲν θὰ µποροῦσε νὰ γίνει δε-
κτὸ, γιατί δὲν ἦταν σύµφωνο µὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ διεθνοῦς Δικαίου, τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα, τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτηµένο, τὶς ἀποφάσεις καὶ τὰ ψηφίσµατα τῶν 
Ἡνωµένων Ἐθνῶν. Ἦταν ἔκδηλο πὼς τὰ πολλὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα ποὺ περιεῖχε 
καταστρατηγοῦσαν τὰ δικαιώµατα τῆς ἐλεύθερης διακίνησης, ἐγκατάστασης 
καὶ ἰδιοκτησίας, νοµιµοποιοῦσε µὲ τὶς διατάξεις του τοὺς ἐποίκους καὶ ἀκύρω-
νε τὸ δικαίωµα ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν προσφύγων στὶς ἑστίες του. Τὸ σχέδιο 
ἐξίσωνε τὸ 82% τοῦ πληθυσµοῦ µὲ τὸ 18% καὶ ἔδινε τὸ 28,5% τοῦ ἐδάφους 
καθὼς καὶ τὸ 55% τῶν ἀκτῶν στοὺς Τούρκους. Στὸ ἀνακοινωθὲν προστίθετο 
ὅτι ἡ µὴ ἀποχώρηση ὅλων τῶν κατοχικῶν στρατευµάτων καὶ ἡ διάλυση τῆς 
Ἐθνικῆς Φρουρᾶς θὰ δηµιουργοῦσαν αἴσθηµα ἀνασφάλειας στὸ λαό. Ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος καλοῦσε τὸν λαὸ νὰ ἀντιτάξει τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁµοψυχία του γιὰ 
ἀπόκρουση ὅλων τῶν ἔξωθεν ἐπιβουλῶν.

Ἀκολουθώντας αὐτὴ τὴ γραµµή, ὁ Πανιερώτατος συγκαλοῦσε τὴν Ἱερὰ 
Σύνοδο, ὁσάκις ἐπέκειτο κρίσιµη διαβούλευση γιὰ τὸ Κυπριακὸ καὶ µὲ σχετι-
κὲς ἀνακοινώσεις καλοῦσε τὸν λαὸ σὲ ἐγρήγορση. Κι ὅταν δόθηκε τὸ τελικὸ 
σχέδιο Ἀνὰν ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἐκαλεῖτο ὁ λαὸς νὰ τοποθετηθεῖ, ὁ Μητροπο-
λίτης Πάφου ἐξέδωσε διακήρυξη, στὶς 3/4/2004, τὴν ὁποία τιτλοφόρησε:

«ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ»

Στὴ διακήρυξη αὐτή, µὲ σαφήνεια καὶ ἁπλότητα συµβούλευε τοὺς πιστοὺς 
νὰ ἀπορρίψουν τὸ σχέδιο Ἀνὰν γιατί ἦταν ἀντίθετο πρὸς κάθε ἔννοια δικαίου: 
Ἀποενοχοποιοῦσε τὴν Τουρκία καὶ τῆς ἀπέδιδε, µάλιστα, εὔσηµα γιὰ τὴν ἐποικο-
δοµητική, δῆθεν, στάση της. Οἱ Ἕλληνες γηγενεῖς κάτοικοι τῆς νήσου γίνονταν 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας στὸν τόπο τους, ἀφοῦ µόνο αὐτοὶ δὲν θὰ µπο-
ροῦσαν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὸ ὑπὸ Τουρκικὴ διοίκηση µέρος τῆς Κύπρου. Τὸ 
18% θὰ ἐξισωνόταν µὲ τὸ 82%. Ἀκόµα καὶ αὐτὴ ἡ ἐναλλαγὴ στὴν Προεδρία τοῦ 
Κράτους θὰ ἄρχιζε µὲ κλήρωση. Οἱ Ἕλληνες Κύπριοι ποὺ ἦταν καὶ ἡ ἀδικούµενη 
πλευρὰ θὰ ἀναλάµβαναν καὶ τὸ ἐξουθενωτικὸ κόστος τῆς λύσης. Ἡ πρόξενος 
τῶν δεινῶν µας Τουρκία θὰ ἦτο ἐγγυήτρια δύναµη τοῦ νέου κράτους. Τὸ βασικὸ 
ἔρεισµα τοῦ ἀγώνα µας, ἡ Κυπριακὴ Δηµοκρατία θὰ ἐκαταργεῖτο ἀµέσως καὶ θὰ 
ἐδηµιουργεῖτο ἕνα νεφελῶδες κράτος, ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ διαλύσουν ὁπο-
τεδήποτε οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ σύµµαχοί τους. Καὶ τὸ κυριότερο: Ἐνῶ ἡ διάλυση 
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τοῦ κράτους µας θὰ γινόταν ἀµέσως, ἡ ἐξαγγελλόµενη ἐπιστροφὴ µικροῦ πο-
σοστοῦ ἐδάφους καὶ ἡ ἐγκατάσταση µικροῦ ποσοστοῦ προσφύγων στὶς ἑστίες 
τους προβλεπόταν νὰ γίνει ὕστερα ἀπὸ µεγάλο χρονικὸ διάστηµα, πράγµα 
ποὺ σήµαινε, γνωστῆς οὔσης τῆς ἀναξιοπιστίας τῆς Τουρκίας, ὅτι δὲν θὰ γινό-
ταν ποτέ. Γιὰ ὅλες τὶς πιὸ πάνω διατάξεις τοῦ σχεδίου λύσης, µιὰ θάπρεπε νὰ 
ἦταν ἡ κατηγορηµατικὴ ἀπάντηση: ΟΧΙ. 

 Ἔλεγε ὁ Μητροπολίτης Πάφου: «Ἡ τοποθέτησή µας ἀπέναντι στὶς πιὸ πάνω 
διατάξεις τοῦ λεγοµένου σχεδίου Ἀνὰν θὰ δώσει τὸ στίγµα τῆς ἐθνικῆς καὶ τῆς 
ἁπλῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειάς µας… Δὲν εἶναι µόνο οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί µας 
ποὺ ἐπιβάλλουν τὸ «ΟΧΙ» στὸ ἀπαράδεκτο σχέδιο ποὺ µᾶς προτείνεται. Εἶναι 
καὶ ἡ χριστιανική µας πίστη. Ὁ ἐθελόδουλος ντροπιάζει τὴν «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» 
δηµιουργηθεῖσα ἀνθρώπινη φύση…  Ἡ Ἐκκλησία, φορέας καὶ προασπιστὴς τῶν 
ἀξιῶν τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δηµοκρατίας δὲν µπορεῖ νὰ συ-
ναινέσει, µὲ κανένα τρόπο, καὶ κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, στὴν ἀποδο-
χὴ λύσης ποὺ νὰ µὴν προνοεῖ σεβασµὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ τῶν 
βασικῶν ἐλευθεριῶν γιὰ ὅλους τούς νόµιµους κατοίκους τῆς Κύπρου. Γι᾽ αὐτὸ 
καὶ καλεῖ ὅλους νὰ κωφεύσουν στοὺς ἐκβιασµοὺς καὶ τὶς κινδυνολογίες. Κανέ-
νας δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς ἐπιβάλει κάτι, χωρὶς τὴ θέλησή µας».

Στὶς 23 Ἀπριλίου 2004, µιὰ µέρα πρὶν τὸ δηµοψήφισµα γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνάν, 
καὶ µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ Μητροπολίτης Πάφου, 
παρὰ τὶς ἀντιδράσεις κάποιων, ἀπέστειλε σὲ ὅλους τους ναοὺς ἐγκύκλιο, ἐξ 
ὀνόµατος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γιὰ νὰ διαβαστεῖ στὸν λαὸ, τόσο κατὰ τὸν Ἑσπε-
ρινὸ ὅσο καὶ κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Στὴν ἐγκύκλιο ἐξηγοῦσε καὶ πάλιν τὰ 
δεινὰ ποὺ θὰ προέκυπταν ἀπὸ τυχὸν ἀποδοχὴ τοῦ προτεινοµένου σχεδίου καὶ 
ἔλεγε µεταξὺ ἄλλων: «Ἀρνούµαστε ἀπεµπόληση τῶν δικαιωµάτων µας. Ἀρ-
νούµαστε νὰ ξεγράψουµε τὴν ἱστορία καὶ τοὺς προγόνους µας. Ἀρνούµαστε 
νὰ παραδώσουµε τὸν τόπο µας». Καταλήγοντας προέτρεπε τὸ λαό: «Ἀκοῦστε 
τὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ φωνὴ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς εὐθύτητας. Εἶναι 
φωνὴ σύνεσης καὶ πόνου. Εἶναι φωνὴ εὐθύνης γιὰ τὴν τύχη τοῦ τόπου µας. 
Εἴµαστε σίγουροι πώς, ἂν ἐµεῖς δὲν δείξουµε ὀλιγωρία, ἂν δὲν λιποψυχήσουµε 
κι ἂν δὲν ὑποκύψουµε στὶς πιέσεις καὶ στοὺς ἐκβιασµοὺς τῶν ξένων, ὁ Θεὸς 
ποὺ εἶναι Θεὸς δικαιοσύνης καὶ ἐλευθερίας… θὰ ἔλθει βοηθός».

Τὸ ἀποτέλεσµα τοῦ δηµοψηφίσµατος ἱκανοποίησε τὸν Πανιερώτατο, τὸ 
πρόβληµα ὅµως δὲν τελείωσε µ᾽ αὐτό. Ἀντελήφθη, ἀµέσως, τὸν µεγάλο κίν-
δυνο ποὺ ἐνεῖχε ἡ ἐξαγγελθεῖσα πρόθεση τοῦ Κόφι Ἀνὰν νὰ ὑποβάλει τὸ σχέδιό 
του στὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας, προκειµένου τοῦτο νὰ τὸ υἱοθετήσει ὡς ψήφισµά 
του. Ὁ Πανιερώτατος σκέφτηκε τότε πὼς µποροῦσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
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νὰ χρησιµοποιήσει τὶς πολὺ καλὲς σχέσεις ποὺ εἶχε µὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας 
Ἀλέξιο, προκειµένου αὐτὸς νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς χώρας του, µὲ 
τὸν ὁποῖο συνδεόταν µὲ στενότατη φιλία, ὅπως προβάλει veto στὸ Συµβούλιο 
Ἀσφαλείας. Δυστυχῶς, ὅµως, τὸ προεκλογικὸ κλίµα γιὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ 
θρόνο πού, παρόλο ὅτι δὲν εἶχε κηρυχτεῖ κενός, ἐσυντηρεῖτο σὲ ὅλη τὴ Κύπρο, 
δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἐπίτευξη πλειοψηφίας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό. Ἡ ἀπογοήτευσή 
του ἦταν µεγάλη ἀλλὰ δὲν παράτησε τὶς προσπάθειες. Θυµᾶµαι τὴν ἀγωνία στὸ 
πρόσωπό του, γιὰ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ ἄρχισαν νὰ τὸν κυκλώνουν ἀλλὰ καὶ τὴ 
λάµψη τοῦ προσώπου του ὅταν συνέλαβε τὸ σχέδιο δράσης. «Θὰ ἑτοιµαστεῖς», 
µοῦ εἶπε, «αὔριο κιόλας, νὰ πᾶς στὴ Μόσχα. Θὰ ἑτοιµάσουµε ἀπόψε ἐπιστολὴ 
πρὸς τὸν Πατριάρχη, σὲ κόλλα τῆς Συνόδου, θὰ τὴν ὑπογράψω ὡς Προεδρεύων 
τῆς Συνόδου καὶ θὰ πᾶς νὰ µιλήσεις µαζί του, νὰ τὸν παρακαλέσεις ἐξ ὀνόµατος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ εἶµαι σίγουρος ὅτι θὰ δεχθεῖ νὰ µεσολαβήσει πρὸς 
τὴν Κυβέρνηση τῆς χώρας του».

Πράγµατι τὸ ἀπόγευµα – ἦταν Ἰούνιος τοῦ 2004 καὶ µέρα Παρασκευὴ – 
ἔγιναν οἱ διευθετήσεις µὲ τὸν πρέσβη τῆς Ρωσίας στὴ Λευκωσία, διευθετήθη-
κε συνάντηση µὲ τὸν Πατριάρχη Αλέξιο καὶ τὸν Μητροπολίτη Σµολὲνσκ καὶ 
τὸ µεσηµέρι τοῦ Σαββάτου ἀναχώρησα γιὰ τὴ Μόσχα. Ἔγιναν οἱ συναντήσεις, 
πῆρα τὶς ὑποσχέσεις γιὰ ὅ,τι ζητήσαµε καὶ ἐπέστρεψα στὴν Κύπρο. Καὶ ὄντως, 
ἡ Ρωσία προέβαλε veto καὶ ἀπέτρεψε τὴν υἱοθέτηση τοῦ λεγοµένου «Σχεδίου 
Ἀνάν» ὡς ψηφίσµατος τοῦ Συµβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Πάφου οὐδέποτε θεώρησε πὼς µόνο στὴ δική του πα-
ρέµβαση ὀφειλόταν αὐτὴ ἡ ἐπιτυχία. Οὔτε καὶ µίλησε σὲ κανένα γι’ αὐτὴ του 
τὴν ἐνέργεια µέχρι ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος ἀπεκάλυψε τὰ γεγονότα. 
Ὅταν τὸ 2006 ὁ Πατριάρχης παρασηµοφόρησε τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς 
Δηµοκρατίας, ὡς πρόεδρο Ὀρθοδόξου Κράτους, τοῦ εἶπε – κι αὐτὸ µεταδιδό-
ταν καὶ ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ τηλεόραση, - ὅτι ἐκεῖνος παρεκάλεσε τὸν πρόεδρο 
Πούτιν, ὕστερα ἀπὸ σχετικὸ αἴτηµα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ προεβλήθη 
τὸ Ρωσικὸ veto στὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας. Ἦταν µιὰ πανηγυρικὴ ἐπιβεβαίω-
ση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου καὶ τῶν ὑπευθύνων πρωτοβουλιῶν ποὺ ἀνελάµβανε ὁ 
τότε Μητροπολίτης Πάφου, ὡς προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ.
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ ὑγεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου χειροτέρευε. Οἱ 
γνωµατεύσεις τῶν γιατρῶν ἔλεγαν πὼς κατὰ τὰ ἀνθρώπινα, δὲν ὑπῆρχε δυ-
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νατότητα ἀναστροφῆς τῆς κατάστασης. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν εἶχε ἀµφιβολία 
γιὰ τοῦτο. Εἶναι γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ ἀφαίρεσε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸ 
δικαίωµα ὑπογραφῆς, ἀνέθεσε τὴν πνευµατικὴ διοίκηση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
στὸν Χωρεπίσκοπο Σαλαµῖνος καὶ συνήρχετο σὲ κανονικὲς συνεδρίες ὑπὸ τὴν 
προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Πάφου. Παρὰ τὸ ἀδιαµφισβήτητο αὐτὸ γεγονός, 
µεταξύ τῶν µελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀναπτύχθησαν δύο τάσεις. Ἡ µιὰ ὑπο-
στήριζε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ παραµείνει στὴ θέση του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὰ 
κενὰ ἀπὸ τὴ µὴ δυνατότητα ἄσκησης τῶν καθηκόντων του νὰ ἀναπληρώνο-
νται µὲ συλλογικὴ προσπάθεια. Ἡ ἄλλη ὑποστήριζε τὴν ἄµεση ἐφαρµογὴ τῶν 
σχετικῶν ἱερῶν κανόνων ποὺ διελάµβαναν τὴν κήρυξη τοῦ θρόνου σὲ χηρεία. 
Παράλληλα γινόταν ἀντιληπτὸ ἀπὸ ὅλους ὅτι ὑπῆρχαν καὶ µεγάλες ἀντικειµε-
νικὲς δυσκολίες γιὰ τὴ διενέργεια ἐκλογῶν. Ὁ ἰσχύων Καταστατικὸς Χάρτης 
προέβλεπε τὴ διενέργεια ἐκλογῶν γιὰ ἀνάδειξη εἰδικῶν ἀντιπροσώπων κατὰ 
ἐνορία. Αὐτὸ ἦταν εὔκολο γιὰ τὶς ἐλεύθερες ἐνορίες. Γιὰ τὶς κατεχόµενες ἐνο-
ρίες, ἢ κοινότητες, τὸ πρόβληµα ἦταν δύσκολο γιατί λόγῳ τῆς πολυετοῦς προ-
σφυγοποίησης πολλοί, κυρίως οἱ νέοι στὴν ἡλικία, δὲν γνώριζαν σὲ ποιὰν ἐνο-
ρία ὑπήγοντο. Κι οἱ Κυβερνητικοὶ ἐκλογικοὶ κατάλογοι δὲν διελάµβαναν τὴν 
κατὰ ἐνορία κατάταξη. Ἀκόµα ὑπῆρχε διχογνωµία κι ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώριση 
τῆς προσφυγικῆς ἰδιότητας ἐκ πατρογονίας ἢ ἐκ µητρογονίας.

Σ᾽ αὐτὲς τὶς δυσκολίες φάνηκε ἡ δεξιοτεχνία τοῦ προεδρεύοντος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου. Πέτυχε συναίνεση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν καταρτισµὸ τῶν ἐκλογι-
κῶν καταλόγων γιὰ νὰ εἶναι διαθέσιµοι, ὅταν θὰ προκηρυχθοῦν οἱ ἐκλογές. 
Ζήτησε πρὸς τοῦτο τὴ βοήθεια τῆς Κυβέρνησης, ἡ ὁποία καὶ ἀνταποκρίθηκε 
ἀµέσως. Ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν παρουσιάστηκε ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καὶ ἐξήγησε τόσο τὶς δυσκολίες ποὺ ἀναµένετο νὰ παρουσιασθοῦν 
ὅσο καὶ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ ἐργασθεῖ ἡ πρὸς τοῦτο συστα-
θεῖσα ἐπιτροπή.

Ὅταν οἱ κατάλογοι ἑτοιµάστηκαν, ἀφοῦ προηγουµένως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἀπεφάσισε νὰ θεωρήσει τὴν ἐκ πατρογονίας προσφυγικὴ ἰδιότητα, κι ὅταν κά-
ποιες ἀνυπέρβλητες δυσκολίες, ὡς πρὸς τὴν κατὰ ἐνορία κατάταξη τῶν προ-
σφύγων ψηφοφόρων ὁρισµένων κωµοπόλεων καὶ χωριῶν, ξεπεράστηκαν µὲ 
ὁµόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴ χρήση τῆς οἰκονοµίας, τέθηκε 
ἐπιτακτικά το θέµα τῆς κήρυξης σὲ χηρεία τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου.

Στὴ συνεδρία τῆς Ἱερᾶς συνόδου ἡµεροµηνίας 7/11/2005 ἐκφράστηκε ἡ 
ἄποψη ὅτι ἡ παύση τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἐκ τῶν καθηκόντων του ἦταν, στὴν 
οὐσία, κρίση ἐπισκόπου καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπαιτεῖτο ἡ ὕπαρξη δεκατριµελοῦς 
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τουλάχιστον Συνόδου. Ὁ ὑποφαινόµενος ὑποστήριξε ὅτι ἡ λόγῳ ἀσθενείας 
ἀπαλλαγὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τὰ καθήκοντά του διέφερε ἀπὸ τὴν παύση 
του γιὰ λόγους κακοδοξίας, ἀνηθικότητος, ἢ ἄλλου παραπτώµατος καὶ ὅτι ἡ 
περίπτωσή µας καλυπτόταν πλήρως ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, ποὺ προνοοῦσε  τὶς γνωµατεύσεις εἰδικῶν ἰατρῶν καὶ ἀπό-
φαση ἐκ µέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐν τούτοις ἐπικράτησε ἡ πρώτη ἄποψη 
καὶ ἀπεφασίσθη ἡ προσφυγὴ στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη µὲ τὴν παράκλη-
ση, ὅπως αὐτὸς «συγκαλέσῃ διηυρηµένην Σύνοδον διὰ τὸ θέµα τῆς παύσεως 
ἢ µὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου».

Ἡ διευρηµένη Σύνοδος συνῆλθε στὸ ἐν Σαµπεζὺ τῆς Γενεύης Κέντρον 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου στὶς 17 Μαΐου 2006, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου καὶ µὲ τὴ συµµετοχὴ τῶν πατριαρχῶν Ἀλεξαν-
δρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύµων καθὼς καὶ τῶν Μητροπολιτῶν Ἐλβετί-
ας, Τυρολόης καὶ Σερεντίου, Περγάµου, Φιλαδελφείας καὶ Σεβαστείας ἀπὸ τὸ 
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, Ἀξώµης καὶ Χαρτοὺµ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξαν-
δρείας καὶ Καισαρείας καὶ Κωνσταντίνης ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων. 
Μετέσχαν, ἐπίσης, οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χω-
ρεπίσκοπο Σαλαµῖνος ποὺ ἐξουσιοδότησε τὸν Μητροπολίτη Πάφου, ὅπως τὸν 
ἀντιπροσωπεύσει.

Στὴ διευρυµένη αὐτὴ Σύνοδο ἔγινε διεξοδικὴ συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέµατος 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Ὅλοι συµφώνησαν ὅτι λόγῳ τῆς βαρύτατης µορ-
φῆς τῆς ἀσθένειάς του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν µποροῦσε νὰ ἀνταποκριθεῖ οὔτε 
κατ᾽ ἐλάχιστο στὰ καθήκοντά του. Ἡ πλειοψηφία, ὅµως, τῶν Ἱεραρχῶν τῆς 
Κύπρου (Πάφου, Κιτίου, Κυρηνείας, Λεµεσοῦ, Σαλαµῖνος καὶ Ἀρσινόης) ὑπο-
στήριξαν ὅτι τὸ κενὸ ἐκ τῆς ἀπουσίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καλύπτεται µὲ τὴν 
κοινὴ προσπάθεια ὅλων καὶ τάχθηκαν τόσο γιὰ συναισθηµατικοὺς λόγους 
ὅσο καὶ γιὰ λόγους τιµῆς πρὸς τὸν Προκαθήµενο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, 
ἐναντίον τῆς παύσης του. Μαζί τους συνετάχθη καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας, 
ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς τιµητικῆς παύσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. 
Ἔτσι ὁ Ἀρχιεπισκοπικὸς Θρόνος τῆς Κύπρου κηρύχθηκε στὶς 17 Μαΐου 2006 
σὲ χηρεία καί, σύµφωνα µὲ τὸ Καταστατικό, ἀνέλαβε ἀµέσως ὡς Τοποτηρητὴς 
ὁ Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστοµος.

ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μὲ τὴν κένωση τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου ἐπιταχύνθηκαν οἱ διαδικασί-
ες τῆς ἐκλογῆς. Μὲ ἀλλεπάλληλες συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ συγκα-
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λοῦσε ὁ Τοποτηρητὴς διευθετήθηκαν ὅλες οἱ λεπτοµέρειες καὶ ὁρίστηκε ὡς 
ἡµέρα ἐκλογῆς τῶν εἰδικῶν ἀντιπροσώπων ἡ Κυριακὴ 24 Σεπτεµβρίου 2006. 
Παράλληλα ἐντάθηκε καὶ ἡ προσπάθεια τῶν διεκδικητῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπι-
κοῦ Θρόνου.

Ὁ Μητροπολίτης Πάφου καὶ Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου 
περιορίστηκε σὲ µιὰ ἤπια καὶ σεµνὴ ἔκθεση τῆς πρόθεσής του νὰ διεκδικήσει 
τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο. Οὔτε χρήµατα διέθεσε – τὰ ὁποῖα καὶ δὲν εἶχε – 
οὔτε ἐπιτελεῖα συνέστησε οὔτε καὶ συλλαλητήρια ἢ συγκεντρώσεις ὀργάνω-
σε. Ἡ ὁµάδα πρωτοβουλίας ποὺ τὸν ἐστήριξε ἐξέδωσε ἁπλῶς ἕνα φυλλάδιο 
στὸ ὁποῖο ἐκτίθεντο τὰ ὁράµατα καὶ οἱ σκέψεις του γιὰ τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ 
Θρόνο καὶ ὁ ἴδιος ἐµφανίστηκε στὶς τηλεοπτικὲς ἐκποµπὲς ὅπου ἐκαλοῦντο οἱ 
«ἐν δυνάµει» ὑποψήφιοι. Οἱ προεκλογικὲς ἐξαγγελίες τοῦ τότε Μητροπολίτη 
Πάφου ἐπὶ τῶν κυριοτέρων θεµάτων ποὺ ἀπασχολοῦσαν τὴν Ἐκκλησία καὶ 
τὴν κοινωνία ἦταν:

Δέσµευση ὅτι θὰ συνεχιζόταν µέχρι τέλους ἡ διερεύνηση τῶν σκανδά-
λων στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἄλλους ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισµοὺς καὶ ὅτι θὰ 
ἐτίθεντο, πλέον, ἀσφαλιστικὲς δικλίδες γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν στὸ µέλλον πα-
ρόµοιες καταστάσεις.

Ὑπόσχεση ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου θὰ διευρυνόταν, 
ὥστε νὰ γίνει Σύνοδος πραγµατικὰ Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ἀπαιτοῦσε 
τόσο ἡ καλύτερη διαποίµανση τοῦ λαοῦ ὅσο καὶ ἡ ἐπιτυχέστερη διεκδίκηση τῆς 
σωστῆς θέσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὰ δίπτυχα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας. Αὐτὸ σήµαινε πὼς τὰ µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θὰ γίνονταν τουλάχιστον 14.

Διακήρυξη ὅτι θὰ ἀγωνιζόταν γιὰ µιὰ ὀρθὴ λύση τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος 
ποὺ θὰ διασφάλιζε τὴν παραµονή µας στὴ γῆ τῶν πατέρων µας σὲ συνθῆκες 
ἐλευθερίας καὶ µὲ κατοχύρωση τῶν δικαιωµάτων ὅλων τῶν γηγενῶν κατοί-
κων τῆς Κύπρου.

Δίνοντας καὶ σπάνια δείγµατα ἤθους, ὁ Μητροπολίτης Πάφου δὲν ἐπέτρε-
ψε στοὺς ὑποστηρικτές του νὰ θέσουν ὑποψηφιότητα στὶς ἐπαρχίες Λεµεσοῦ 
καὶ Κιτίου, ὅπου ἦσαν «ὑποψήφιοι» οἱ οἰκεῖοι ποιµενάρχες, ἂν καὶ τὸ ἀντίθετο 
δὲν τηρήθηκε ἀπὸ ὅλους. Τοῦ ἦταν ἀδιανόητο νὰ θέσει, εἴτε κληρικοὺς εἴτε 
λαϊκούς, µπροστὰ στὸ δίληµµα τῆς ἐπιλογῆς µεταξὺ τοῦ ποιµενάρχη τους καὶ 
ἄλλου ἱεράρχη.

Τὴν 24η Σεπτεµβρίου ἐξελέγησαν διὰ καθολικῆς ψηφοφορίας οἱ 1400 εἰ-
δικοὶ ἀντιπρόσωποι, ὅπως διαλαµβάνει ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλη-
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σίας τῆς Κύπρου, ἐνῶ τὴ 15η Ὀκτωβρίου οἱ κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκλεγέντες 
εἰδικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐξέλεξαν κατὰ διαµερίσµατα καὶ µητροπόλεις τοὺς 100 
γενικοὺς ἀντιπροσώπους. Τὸ Σάββατο 4 Νοεµβρίου, οἱ ἑκατὸν γενικοὶ ἀντιπρό-
σωποι µαζὶ µὲ τὰ µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἄλλα ex officio µέλη τῆς ἐκλογικῆς 
συνέλευσης (31 συνολικά), σύµφωνα µὲ τὶς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, 
συνῆλθαν πρὸς ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου.

Στὴν πρώτη ψηφοφορία κανεὶς δὲν πῆρε τὴν ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ ἀπαι-
τούµενη ἀπόλυτη πλειοψηφία καὶ στὶς δύο κάλπες – τῶν ἐκλελεγµένων ἐκλε-
κτόρων καὶ τῶν ex officio –, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔγινε νέα ψηφοφορία. Κατ᾽ αὐτὴ 
πλειοψήφησε στὴν κάλπη τῶν ex officio ὁ Μητροπολίτης Πάφου, καὶ στὴν κάλπη 
τῶν ἐκλελεγµένων ἀντιπροσώπων ὁ Μητροπολίτης Λεµεσοῦ. Ἡ τρίτη ψηφοφο-
ρία θὰ ἀναδείκνυε ἐκ τῶν δύο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ἐπειδὴ ὅµως πρὶν τὴν ἔναρξη 
τῆς τρίτης ψηφοφορίας διεπιστώθη ὅτι οἱ περισσότεροι ἐκλέκτορες εἶχαν ἀπο-
χωρήσει, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴ τῆς Ἐκλογικῆς Συνέλευσης 
γιὰ τὴν 4η µ.µ. τῆς ἑποµένης, Κυριακῆς 5 Νοεµβρίου. Πράγµατι τὴν ἑποµένη 
στὶς 4 µ.µ. συνῆλθε ἡ ἐκλογικὴ συνέλευση, γιὰ τὴν τρίτη καὶ τελευταία ψηφο-
φορία τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. Σ᾽ αὐτὴ ἀνεδείχθη Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰου-
στινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου ὁ ἀπὸ Πάφου Χρυσόστοµος µὲ ψήφους 73 ἔναντι 
57 τοῦ Μητροπολίτη Λεµεσοῦ καὶ µιᾶς ἄκυρης.

Ἀπαντώντας σὲ σχετικὴ προσφώνηση τοῦ Μητροπολίτη Κιτίου ἀµέσως 
µετὰ τὴν ἐκλογή, ὁ ἐψηφισµένος Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε πὼς θὰ διέθετε ὅλες 
τὶς σωµατικὲς καὶ πνευµατικές του δυνάµεις στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ τῆς Πατρίδας καὶ ὅτι θὰ κατέβαλλε κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ δικαιώσει τὶς 
κοινὲς προσδοκίες καὶ ἐλπίδες.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Τὴν Κυριακὴ 12 Νοεµβρίου στὶς 11 π.µ. ἔγινε µὲ κάθε λαµπρότητα στὸν Καθε-
δρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Λευκωσία, παρουσίᾳ τοῦ µα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου καὶ ἐκπρο-
σώπων ὅλων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καθὼς καὶ τῶν ἄλλων Ὁµολο-
γιῶν, ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόµου Β΄.

 Τὸ κλίµα ἦταν συναισθηµατικὰ φορτισµένο κι οἱ στιγµὲς ἱστορικές. Σὲ 
ἀλύτρωτο Ἑλληνικὸ µέρος ἡ Ἐκκλησία πάντα ἐπωµίζεται καὶ ἐθνικὲς εὐθύ-
νες. Πολὺ περισσότερο ἰσχύει τοῦτο στὴν περίπτωση τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλη-
σίας πού, ἔχοντας τὸ Αὐτοκέφαλο ἀπὸ τὴν τρίτη Οἰκουµενικὴ Σύνοδο καὶ 



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο Β́ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΑΣΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛO.
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Αὐτοκρατορικὰ προνόµια ποὺ κατοχυρώνουν τὸν ἐθναρχικό της ρόλο ἀπὸ 
τὸ 478 µ.Χ., κράτησε, στοὺς µακρινοὺς χρόνους τῆς δουλείας, τὸ βάρος τῆς 
διαφύλαξης τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ λαοῦ καὶ τῆς προστασίας τῆς 
ἀµωµήτου πίστεώς του. 

Συναισθανόµενος κι ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ὡς διάδοχος τῶν Κυρίλλων, 
τοῦ Λεοντίου καὶ τῶν Μακαρίων θά ἔπρεπε νὰ συνεχίσει τὸν ἀγώνα τους, κάτω 
ἀπὸ πολὺ πιὸ ἀντίξοες συνθῆκες ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ 
καὶ τὸ ἐθνικὸ ξεκαθάρισµα ποὺ ἐπιβάλλει ἀπὸ τὸ 1974 ἡ Τουρκία, ἔνιωθε ρίγος 
κι ἡ συγκίνησή του ἦταν ἐµφανὴς καθόλη τὴ διάρκεια τῆς τελετῆς.

Στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του ἐνδιέτριψε µὲ πολλὴ σαφήνεια σὲ ὅλους 
τους τοµεῖς τοῦ ἔργου ποὺ ἀνελάµβανε. Ἀνεφέρθη στὰ καθήκοντα τῶν κλη-
ρικῶν καὶ ἐξήγγειλε προγράµµατα συνεχοῦς ἐπιµόρφωσής τους, καθὼς καὶ 
στὴν πρόθεσή του νὰ ἐπιβάλει τάξη στὰ οἰκονοµικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ 
νὰ µὴν ἐπιτρέψει νὰ ἐπαναληφθοῦν τὰ ὅσα θλιβερὰ συνέβησαν στὸ πρόσφατο 
παρελθόν. Ἐξέθεσε ἐπίσης τὴν πρόθεσή του νὰ ὑλοποιήσει γρήγορα τὴν προ-
εκλογικὴ δέσµευσή του γιὰ διεύρυνση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε αὐτὴ νὰ γίνει 
πλήρης Σύνοδος Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.

Ἀνεφέρθη ἀκολούθως στὴ µέριµνα ποὺ θὰ ἐπιδείκνυε γιὰ τὴν Παιδεία τοῦ 
τόπου καὶ εἶπε µεταξὺ ἄλλων: «Ἡ παιδεία εἶναι οὐσιωδέστατο στοιχεῖο τῆς 
ζωῆς καὶ ἐπιβίωσης ἑνὸς λαοῦ. Ἡ ἐπίδρασή της ἐκτείνεται σὲ χρόνο ἀφά-
νταστα µεγάλο, πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ τὰ µαθητικὰ θρανία, καὶ ἐπηρεάζει ἀπο-
φασιστικὰ µικροὺς καὶ µεγάλους, αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ ἔθνος. Ἡ πνευµατικὴ ἄνω-
ση ἑνὸς λαοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἔκταση καὶ τὴν ποιότητα τῆς παιδείας του.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ὁ προστάτης τῆς ἐθνικῆς παιδείας σ᾽ 
ὅλο τὸν ὑπόδουλο Ἑλληνισµό. Καὶ στὴν Κύπρο, µέχρι τὴν ἵδρυση τῶν πρώ-
των σχολείων - κι αὐτῶν ἱδρυθέντων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία - ἱερεῖς ὑπῆρξαν 
οἱ θεµατοφύλακες τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Διατήρησαν σὰν ἄλλες ἑστιάδες 
παρθένοι, ἄσβεστο τὸ φῶς τῆς µάθησης, ὅσο ἀµυδρὸ κι ἂν ἦταν αὐτό, προ-
φυλάσσοντάς το ἀπὸ τοὺς ἀνέµους τῶν κατακτητῶν ποὺ βυσσοδοµοῦσαν 
νὰ σβήσουν καὶ τὴν τελευταία ἀναλαµπή του.

Καὶ πράγµατι∙ µποροῦµε σήµερα νὰ ὁµολογοῦµε πὼς ἡ ἑλληνικὴ παιδεία 
στάθηκε ἡ πραγµατικὴ σχεδία τοῦ βίου µας. Αὐτὴ µᾶς ἔδωσε, ἐκτός τῶν ἄλ-
λων, καὶ πνοὴ γιὰ νὰ πιστεύουµε, νὰ παλεύουµε, νὰ προχωροῦµε. Δίχως τὴ 
δάδα της δὲν θὰ µπορούσαµε νὰ ἐπιβιώσουµε. Ἡ µόνωση ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο 
ἑλληνικὸ κορµό, ἡ δίωξη, ἡ σκλαβιά, ὁ ἐξανδραποδισµός θὰ µᾶς ἀφάνιζαν.
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Οἱ συνθῆκες, βέβαια, σήµερα ἄλλαξαν. Ἡ Κύπρος εἶναι µέλος τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Ἕνωσης καὶ ὅλοι µας εἴµαστε µάρτυρες τοῦ πολυπολιτισµικοῦ χαρακτήρα 
τῆς κοινωνίας µας. Δὲν διαφωνοῦµε στὸ ὅτι ἡ παιδεία µας, σήµερα, πρέπει 
νὰ ὁδηγεῖ στὴν πνευµατικὴ εὐθύνη καὶ στὸν παγκόσµιο πολίτη. Δὲν µπορεῖ 
ὅµως ἡ παιδεία µας νὰ ὑποβαθµίζει τὴν ταυτότητα τοῦ µέγιστου τµήµατος τοῦ 
Κυπριακοῦ λαοῦ ποὺ εἶναι ἑλληνική. Ἡ καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξη τῆς οἰκείας 
ταυτότητας δὲν σηµαίνει ἐθνικισµό, οὔτε καὶ ἐθνικὸ ναρκισσισµό. Σηµαίνει 
καλλιέργεια τῶν ἀξιῶν τῆς παράδοσης, στέρεη γνώση τῆς ἱστορίας καὶ γε-
νικὰ αὐτογνωσία.

Κατανοοῦµε πλήρως τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν στὴ σύγχρονη συ-
νάντηση τῶν ἐθνῶν. Ἀπολυτοποίηση τοῦ ἔθνους ὁδηγεῖ στὸν ἐθνικισµό. Ἀπο-
λυτοποίηση τῆς οἰκουµένης ὁδηγεῖ στὸν ἰσοπεδωτισµό. Ἡ Ἐκκλησία, ἀκόµα 
καὶ σὲ καιροὺς δύσκολους, καὶ ζώντας κάτω ἀπὸ ξένη κυριαρχία, ἔχοντας 
ὑπόψη τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν περιέπεσε στὸν ἐθνικισµό. Εἶδε 
καὶ τὸν ἀλλόφυλο ὡς πλησίον καὶ ἀδελφό, καὶ ὑπερασπίστηκε τὰ δικαιώµα-
τα, ἀκόµα, καὶ τῶν διωκτῶν της. Πιστεύουµε ὅµως, πὼς ἂν ὁδηγηθοῦµε στὸν 
ἰσοπεδωτισµό, θὰ ὁδηγηθοῦµε ἀναπόφευκτα καὶ στὴ δηµιουργία ἀνθρώπων 
καὶ λαῶν χωρὶς ταυτότητα, στὴ µαζοποίηση καὶ στὴν παράδοσή τους, χωρὶς 
ἀντίσταση, στὸν πολιτισµικὸ ἰµπεριαλισµό».

Δὲν παρέλειψε νὰ ἐκθέσει καὶ τὶς ἀνησυχίες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐπιχει-
ρούµενη ἐκπαιδευτικὴ µεταρρύθµιση καὶ εἶπε: «Δὲν κρύβουµε τὴν ἀνησυχία 
µας γιὰ τὶς φωνὲς ποὺ ἀκούονται, στὰ πλαίσια τῆς Ἐκπαιδευτικῆς µεταρρύθµι-
σης, γιὰ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικὸ πρότυπο καὶ τὴν Ἑλλάδα, 
καθὼς καὶ τὴν ἀµφισβήτηση τῆς παρεχόµενης ἱστορικῆς ὕλης στὴν ἐκπαίδευ-
ση. Ἀνησυχοῦµε, ἐπίσης, γιὰ τὴν ἀµφισβήτηση, ἀπὸ µερικούς, τῆς δυνατότη-
τας διάπλασης σωστῶν πολιτῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἐθνικῆς παράδοσης, ποὺ τὴν 
χαρακτηρίζουν, µάλιστα, συντηρητικὴ καὶ ἀντιδραστική.

Ἔχουµε ὑποβάλει ὁλοκληρωµένη εἰσήγηση γιὰ τὴν προτεινόµενη ἐκπαι-
δευτικὴ µεταρρύθµιση καὶ ἐπαναφέρω τώρα, τὴν ἐπίσηµη αὐτὴ στιγµή, τὸ 
αἴτηµά µας πρὸς τὴν κυβέρνηση γιὰ ἐκπροσώπηση τῆς Ἐκκλησίας στὶς ἐπι-
τροπές, ὅπου λαµβάνονται ἀποφάσεις γιὰ τὴν Παιδεία καὶ ὅπου ἄλλοι φορεῖς 
συµµετέχουν».

Μεγάλο µέρος τοῦ λόγου του τὸ ἀφιέρωσε στὸ ἐθνικό µας θέµα. Κι ἦταν 
τόσο µεγάλη ἡ συγκίνησή του, ποὺ ἀναγκαζόταν πολλὲς φορές, νὰ σταµατᾶ 
τὴν ἐκφώνηση λόγῳ τῶν λυγµῶν ποὺ τὸν ἔπνιγαν.
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Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ παρατεθεῖ τὸ τµῆµα αὐτὸ τοῦ λόγου του. Διαφωτίζει 
πλήρως τὴν προσωπικότητά του καὶ ἀναδεικνύει τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς προτεραι-
ότητές του. Διακήρυττε  λοιπόν:

«Θὰ ἦταν ὅµως ἐλλιπὴς ἡ ἀποστολή µου, ὡς Προκαθηµένου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, ἂν περιοριζόταν µόνο σ᾽ αὐτά. Ἡ δεύτερη πόλη τῆς ἀρχιε-
πισκοπικῆς περιφέρειας, ἡ Ἀµµόχωστος, ὁ τάφος τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας 
µας Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ ἡ Σαλαµίνα, ὅπου ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστιανισµοῦ στὴν Κύπρο, ἡ Μεσαορία, ἡ χερσόνησος τῆς 
Καρπασίας καὶ τὸ µοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος καὶ ἡ ἀρχαία Τριµυθούντα - γιὰ νὰ ἀναφερθῶ µόνο στὴν περιφέρεια 
τῆς ἄµεσης δικαιοδοσίας µου –  στενάζουν ἐδῶ καὶ 32 χρόνια κάτω ἀπὸ µία 
ἀνελέητη κατοχή, ποὺ ἔχει ὡς κύριο χαρακτηριστικό της τὸ ἐθνικὸ ξεκαθά-
ρισµα. Μὰ καὶ πέραν τῶν ὁρίων αὐτῶν, ἡ Κερύνεια ὡς πόλη καὶ ἐπαρχία, ἡ 
Μόρφου καὶ οἱ Σόλοι, µένουν γιὰ τόσα χρόνια χωρὶς τοὺς νόµιµους κατοίκους 
τους, περιµένουν τὴ δικαίωση, τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν τούρκικο ζυγό.

Πῶς µπορεῖ ἡ θρησκευτική µου συνείδηση νὰ ἡσυχάζει ὅταν στὸ 37% τῆς 
Πατρίδας µας γιὰ τόσα πολλὰ χρόνια «οὐκ ἔστιν ὁλοκαύτωσις, οὐδὲ θυσία, 
οὐδὲ προσφορά, οὐδὲ θυµίαµα, οὐ τόπος τοῦ καρπῶσαι καὶ εὑρεῖν ἔλεος;» 
Πῶς µπορεῖ ἡ ἐθνική µου συνείδηση νὰ ἡσυχάζει ὅταν τὰ τεκµήρια τῆς πέραν 
τῶν 35 αἰώνων ἑλληνικότητας τῆς γῆς τούτης τῶν πατέρων µας ἀφανίζονται 
καὶ γίνεται συστηµατικὴ προσπάθεια ἐκτουρκισµοῦ της;

Ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ἡ Κύπρος ἀγωνίζεται νὰ κρατήσει τὴν ἑλληνική 
της ψυχὴ µέσα στὰ ἀλλεπάλληλα κύµατα τῶν βαρβάρων, ποὺ ξέσπαζαν πότε 
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀνατολῆς, µὲ τὴν ἄγρια δίψα τοῦ φόνου καὶ τῆς ἁρπαγῆς, καὶ 
πότε ἀπὸ τὴ Δύση, µὲ τὶς ἴδιες ἀφελληνιστικὲς διαθέσεις, ποὺ κάποτε καλύ-
πτονταν εἴτε µὲ τὸ δόλωµα τοῦ ἐµπορίου ἢ καὶ τὸ ἔµβληµα τοῦ σταυροῦ.

Πρωτοπόρος  τῶν κυπριακῶν ἀγώνων ὑπῆρξε πάντοτε ἡ Κυπριακὴ Ἐκ-
κλησία. Κι εἶναι δόξα της ἀδιαφιλονίκητη ὅτι σ᾽ ὅλους αὐτοὺς τοὺς δύσκο-
λους καιρούς στάθηκε ἀληθινὴ κιβωτὸς τῆς ἐθνικῆς ψυχῆς. Αὐτὴ ὑποβά-
στασε καὶ περικράτησε, περιέθαλψε καὶ συντήρησε µέχρι σήµερα τὸν Κυ-
πριακὸ Ἑλληνισµό. Κρατώντας στοὺς ὤµους της τὸν σταυρὸ τοῦ ἐθνικοῦ 
µαρτυρίου καὶ προκινδυνεύοντας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς δούλης Πατρί-
δος, δὲν δίστασε ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία νὰ προσφέρει, ὡς θυσία, τὰ τέκνα 
της, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Μπορῶ νὰ λησµονήσω ποιῶν µορφῶν καθίσταµαι σήµερα διάδοχος; Μπο- 
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ρῶ νὰ διαγράψω τὴν ἀγχόνη τοῦ ἐθνοµάρτυρα Κυπριανοῦ, τὴν πολύχρονη 
ἐξορία τοῦ Μακαρίου τοῦ Β΄, τοὺς ἀγῶνες τοῦ Μακαρίου τοῦ Γ΄, τὶς εἰρηνικὲς 
ἀλλὰ ἔντονες σὲ παλµὸ καὶ πάθος προσπάθειες τοῦ Σωφρονίου, τῶν Κυρίλ-
λων, τοῦ Λεοντίου;

Ἡ Ἐκκλησία µπόρεσε καὶ ἀπόθεσε µέρος τῶν εὐθυνῶν της ὡς πρὸς τὸ 
ἐθνικὸ θέµα µετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας. Ἐξακολουθεῖ, 
ὅµως, καὶ σήµερα καὶ θὰ συνεχίσει νὰ ἔχει λόγο καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ 
ἐθνικὸ θέµα καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ στὴν ἐσχατιὰ αὐτὴ 
τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Θὰ συµπαραστέκεται στὴν ἑκάστοτε ἐκλελεγµέ-
νη κυβέρνηση, στὶς προσπάθειές της γιὰ δίκαιη λύση τοῦ προβλήµατός µας, 
ποὺ δὲν θὰ διαγράφει Πατρίδες καὶ δικαιώµατα. Καὶ θὰ ἐλέγχει καὶ θὰ συµ-
βουλεύει, ὅταν παρατηρεῖται ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν πορεία αὐτή.

Ἡ Ἐκκλησία, φορέας καὶ προασπιστὴς τῶν ἀξιῶν τῆς δικαιοσύνης, τῆς 
ἐλευθερίας καὶ τῆς δηµοκρατίας, δὲν µπορεῖ νὰ συναινέσει µὲ κανένα τρό-
πο καὶ κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες στὴν ἀποδοχὴ λύσης ποὺ νὰ µὴν 
προνοεῖ σεβασµὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ τῶν βασικῶν ἐλευθερι-
ῶν γιὰ ὅλους τοὺς νόµιµους κατοίκους τῆς Κύπρου. Δὲν µᾶς χωρίζει τίποτα 
µὲ τοὺς Τουρκοκυπρίους συµπατριῶτες µας. Ζήσαµε εἰρηνικὰ µαζί τους γιὰ 
χρόνια πολλά. Οὔτε καὶ µᾶς ἐνοχλεῖ ἡ φωνὴ τοῦ µουεζίνη. Μᾶς ἐνοχλεῖ, ὅµως, 
ἀφάνταστα ἡ παράνοµη κατοχὴ καὶ µᾶς προκαλεῖ ἡ βάναυση καταπάτηση τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων µας ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὴν κατοχικὴ δύναµη.

Ὅταν πρὶν ἀπὸ µισὸ καὶ πλέον αἰώνα ξεκινούσαµε τὸν ἔνδοξο ἀπελευθε-
ρωτικό µας ἀγώνα, κάτω ἀπὸ τὶς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἡγεσία τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, θέταµε στόχους ὑψηλούς. Ἐκείνους ποὺ ἐπέβαλλε ἡ 
ἔνδοξη ἑλληνικὴ ἱστορία µας, καὶ οἱ λαµπροὶ πρόγονοί µας, οἱ Μαραθωνοµάχοι 
κι οἱ Σαλαµινοµάχοι, οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ’21 καὶ οἱ ἡµίθεοι τῆς Πίνδου. Ὁ στόχος 
ἐκεῖνος κατέστη σήµερα ἀνέφικτος. Δολοπλοκίες τῶν ξένων καὶ λάθη δικά µας, 
µᾶς ὁδήγησαν στὴ σηµερινὴ δεινὴ κατάσταση καὶ µᾶς ἐπέβαλαν ἕναν ὀδυνηρὸ 
συµβιβασµό. Αὐτὸ ὅµως δὲν σηµαίνει πὼς κάπου δὲν πρέπει νὰ τίθεται ἕνα 
τέρµα στὶς ὑποχωρήσεις. Μπορεῖ νὰ εἴµαστε λίγοι ἀριθµητικὰ - ὁ ἑλληνισµὸς 
δὲν εἶχε ποτὲ τὴν εὔνοια τῶν ἀριθµῶν - καὶ φτωχοὶ σὲ πολεµικὰ µέσα. Ἔχουµε 
ὅµως ἠθικὸ ἀνάστηµα τεράστιο καὶ ἱστορία χιλιετιῶν ἀπὸ τὴν ὁποία πρέπει 
νὰ ἀντλοῦµε διδάγµατα καὶ νὰ παραδειγµατιζόµαστε. Κανένας δὲν µπορεῖ 
νὰ µᾶς ἀφαιρέσει τὴ δυνατότητα τῆς ἄρνησης νὰ παραδοθοῦµε.

 Ἂν µὲ τὴ βία µᾶς πῆραν καὶ βεβήλωσαν τὴ γῆ καὶ τοὺς ναούς µας, καµία 
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δύναµη δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς ἀφαιρέσει τὴ δύναµη τῆς ἄρνησης νὰ παραδοθοῦµε. 
Καµία δύναµη δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς ἀναγκάσει νὰ ἐπιχειρήσουµε τὴν ἐθνικὴ 
αὐτοκτονία µας. Κανένας δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς ἀναγκάσει νὰ νοµιµοποιήσουµε 
µὲ τὴν ὑπογραφή, ἢ τὴν ψῆφο µας, τὸ ἔγκληµα σὲ βάρος µας καὶ νὰ µονιµο-
ποιήσουµε ἔτσι, τὴν παρουσία τοῦ κατακτητῆ στὰ ἐδάφη µας. Κι εἶναι ἄξιος 
συγχαρητηρίων ὁ λαός µας πού, δυόµισι χρόνια πρίν, συνειδητοποίησε τὸν 
ἄµεσο κίνδυνο ποὺ διέτρεχε καὶ ἀπέρριψε τὸ ἀπαισίας µνήµης σχέδιο Ἀνὰν, 
ποὺ ἐπεδίωκε τὴ διάλυση τοῦ κράτους µας καὶ τὴν ἄνευ ὅρων παράδοσή µας 
στὴ µεγαλοψυχία τοῦ κατακτητῆ.

Θέλω νὰ διαβεβαιώσω τὸν κυπριακὸ λαὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία µακριὰ ἀπὸ σω-
βινισµοὺς καὶ ἡρωικὲς µωρίες, ἀλλὰ καὶ µακριὰ ἀπὸ ἀδικαιολόγητη δειλία καὶ 
ἡττοπάθεια, θὰ παραµείνει στὶς ἐπάλξεις τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων, µέχρι τὴν ἀπο-
χώρηση τῶν τουρκικῶν στρατευµάτων καὶ τῶν ἐποίκων, µέχρι τὴν ἀπελευθέ-
ρωση τῆς Πατρίδας µας καὶ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
γιὰ ὅλο τὸν γηγενῆ πληθυσµό της.

Εἶναι καθῆκον µου, ὡς Προκαθηµένου, νὰ ἐνηµερώνω ξένους διπλωµάτες, 
φίλους στὸ ἐξωτερικό, ὀργανωµένους φορεῖς καὶ σύνολα καὶ νὰ τοὺς εὐαισθη-
τοποιῶ στὸ ἐθνικό µας θέµα, βοηθώντας µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ τὴν Κυβέρ-
νηση τῆς Δηµοκρατίας. Θὰ ἐκµεταλλεύοµαι τὶς πολλὲς δυνατότητες ποὺ µᾶς 
παρέχει ἡ ἔνταξή µας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εἶναι πρόθεσή µου νὰ ἀνα-
βαθµίσω τὸ γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ ἀσχολεῖται µὲ τὰ θέµατα αὐτά.

Μὲ θλίβει ἀφάνταστα ἡ καταστροφὴ τῶν ἐκκλησιῶν µας στὰ κατεχόµενα 
καὶ ἡ βεβήλωσή τους. Ἀφουγκράζοµαι ἀπὸ τὴν κατεχόµενη γῆ µας, ποὺ δὲν 
ἀπέχει πολὺ ἀπὸ ἐδῶ, τὸν θρῆνο τῶν προγόνων µας. Νιώθω τὶς ταλαιπωρίες 
τῶν ἐγκλωβισµένων µας, τιµῶ τὴν ἀνεκτίµητη προσφορά τους στὴν πατρίδα. 
Τοὺς στέλλω τὸν χαιρετισµὸ τῆς ἀγάπης µου καὶ τὴν πατρικὴ εὐλογία µου. 
Ὅµως, ὅσο κι ἄν µου στοιχίζει συναισθηµατικά, δὲν µπορῶ νὰ τοὺς ἐπισκε-
φθῶ. Οὔτε νὰ προσκυνήσω τὸν τάφο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, στὸν θρό-
νο τοῦ ὁποίου, ἀναξίως, ἀνέρχοµαι σήµερα. Οὔτε καὶ νὰ λειτουργήσω στὸν 
Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ποὺ ἔγινε σύµβολο τῆς κατεχόµενης γῆς µας. Οὔτε ἀκόµα 
καὶ νὰ τελέσω ἕνα τρισάγιο γιὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς νεκρούς µας, ποὺ ἄφησαν τὰ 
λείψανά τους – λευτεριᾶς λίπασµα – στὸν Πενταδάκτυλο. Δὲν µπορῶ οὔτε 
ἄµεσα οὔτε ἔµµεσα νὰ δώσω κάλυψη νοµιµότητας στὸ παράνοµο κατοχικὸ 
καθεστώς. Εἶναι τοῦτο κάτι πέραν τῶν δυνάµεων καὶ τῶν πεποιθήσεών µου. 
Εὔχοµαι ὁ Θεὸς νὰ µᾶς ἀξιώσει σύντοµα νὰ πορευθοῦµε ἐλεύθερα ἐκεῖ».

Θέσεις ξεκάθαρες καὶ τοποθέτηση εὐθύνης.  
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« ΚΑΙ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΝ ΕΥΘΥΣ »

Ἡ ὑλοποίηση τῶν προεκλογικῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκό-
που ἦταν ἄµεση. Ὁ ἴδιος ἐξάλλου εἶχε ἀρχίσει τὴν ἔρευνα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, 
αὐτὸς διεῖδε τὴν ἀναγκαιότητα διεύρυνσης τῆς Συνόδου καὶ τὴν ἐφάρµοσε, 
ὅσο ἐξαρτᾶτο ἀπὸ τὸν ἴδιο, µὲ τὴν ἀνασύσταση τῆς Χωρεπισκοπῆς Ἀρσινόης 
κι αὐτὸς πρωτοστάτησε γιὰ προώθηση τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος µὲ ἀποκο-
ρύφωµα τὴν ξεκάθαρη τοποθέτησή του γιὰ ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Κι 
ἀφοῦ αὐτὰ συνιστοῦσαν τὶς προεκλογικές του δεσµεύσεις, δὲν εἶχε λόγο νὰ 
µὴν ἀρχίσει ἀµέσως  καὶ τὴν ὑλοποίησή τους.

Ἔτσι στὴν πρώτη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, µετὰ τὴν ἐκλογή του, ἔθεσε 
τὸ θέµα τῆς σύνταξης καὶ ψήφισης νέου Καταστατικοῦ Χάρτη πού, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ λύση ἄλλων πρακτικῶν προβληµάτων, θὰ ἄνοιγε καὶ τὸν δρόµο γιὰ τὴ δι-
εύρυνση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου µὲ τὴν δηµιουργία νέων Μητροπόλεων καὶ Χωρε-
πισκοπῶν. Ὁρίστηκαν τὰ µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ξεκίνησε πάραυτα ἡ ἐργασία.

Μετὰ τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία στὴ Μητρόπολη Πάφου, ποὺ ἔγινε µὲ τὶς 
διατάξεις τοῦ παλαιοῦ Καταστατικοῦ, καὶ ἀξιολογώντας ὅτι ἡ σύνταξη καὶ ψή-
φιση νέου Καταστατικοῦ Χάρτη θὰ καθυστεροῦσε, ζήτησε καὶ πέτυχε ὁµόφωνη 
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τροποποίηση σχετικῶν ἄρθρων τοῦ ἰσχύοντος 
Καταστατικοῦ, γιὰ δηµιουργία νέων Μητροπόλεων καὶ Ἐπισκοπῶν. Ἔτσι στὶς 
12/2/2007 ἀπεφασίσθη ἡ ἵδρυση τῶν Μητροπόλεων Κωνσταντίας καὶ Ἀµµο-
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χώστου, Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, Ταµασοῦ καὶ Ὀρεινῆς, Τριµυθοῦντος καὶ Λευ-
κάρων καὶ τῆς Χωρεπισκοπῆς Καρπασίας. Στὶς 22/5/2007 ἀπεφασίσθη καὶ ἡ 
ἵδρυση τῆς Χωρεπισκοπῆς Ἀµαθοῦντος. Ταυτόχρονα, ἄρχισε καὶ ἡ διαδικασία 
πλήρωσης τῶν νέων Μητροπόλεων µὲ τὶς διατάξεις τοῦ παλαιοῦ Καταστατικοῦ. 
Μέχρι τὸν Ἰούνιο ἐπληρώθησαν ὅλες οἱ πιὸ πάνω Μητροπόλεις, ἐψηφίσθησαν 
καὶ ἐχειροτονήθησαν Χωρεπίσκοποι Καρπασίας καὶ Ἀµαθοῦντος καὶ ἀνυψώθη-
σαν στὸν ἐπισκοπικὸ βαθµὸ οἱ Ἡγούµενοι Μαχαιρᾶ καὶ Ἁγίου Νεοφύτου.

Ταυτόχρονα, συνεχίσθησαν οἱ ἔρευνες γιὰ τὶς ἀτασθαλίες στὰ οἰκονοµικά 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Πολλὲς ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις αὐτὲς ἐκκρεµοῦν ἀκόµη ἐνώπι-
ον τῶν δικαστηρίων, λόγῳ ἀδυναµιῶν γιὰ ἀπόδοση ἔγκαιρα τῆς δικαιοσύνης. 
Οἱ ἔρευνες ἀπεκάλυψαν καὶ τὴν ὕπαρξη πληθώρας κληροδοτηµάτων στὴν 
Ἀρχιεπισκοπὴ πού, γιὰ χρόνια πολλά, ἔµεναν ἀνενεργά, ἢ τὰ εἰσοδήµατά τους 
ἐδίδοντο σὲ σκοποὺς ἄλλους, ἐκτὸς ἐκείνων ποὺ διελαµβάνοντο στοὺς ὅρους 
σύστασής τους. Ὁ Μακαριώτατος ὅρισε ἀµέσως ἐπιτροπὴ διαχείρισης τῶν 
κληροδοτηµάτων.

Οἱ προσπάθειές του γιὰ προώθηση τοῦ ἐθνικοῦ µας θέµατος ἐκδηλώθη-
καν πρὸς διάφορες κατευθύνσεις. Ἀποφάσισε πρῶτα τὴ δηµιουργία γραφείων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὶς Βρυξέλλες, τὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 
Ἀγόρασε πρὸς τοῦτο ἰδιόκτητο τετραώροφο κτήριο µὲ σκοπὸ τὴ δηµιουργία 
χώρων γιὰ ἐκθέσεις ἀντικειµένων καὶ συναθροίσεις ἀξιωµατούχων τῆς Ε.Ε. 
γιὰ διαφώτισή τους ἐπὶ πτυχῶν τοῦ Κυπριακοῦ. Κρίνοντας ὅτι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς 
τοῦ γραφείου θὰ µποροῦσε νὰ προσφέρει πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὴ θέση τοῦ 
Ἐπισκόπου, ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ πέτυχε τὴν ψήφιση σὲ Ἐπίσκοπο 
ἑνὸς ἀρχιµανδρίτη τῆς ἐπιλογῆς του.

Παράλληλα ἄρχισε νὰ ἀξιοποιεῖ, µὲ παρεµβάσεις του, ὅλες τὶς προσφε-
ρόµενες ἐπάλξεις καὶ ὅλες τὶς παρουσιαζόµενες εὐκαιρίες, γιὰ προώθηση τῶν 
θέσεών µας στὸ ἐθνικὸ θέµα καὶ σωστὴ διαφώτιση τῶν ξένων. Συναντήθηκε 
µὲ ὅλους τοὺς πρέσβεις ποὺ εἶναι διαπιστευµένοι στὴ Λευκωσία καὶ τοὺς ἔθεσε 
πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους. Καὶ σὲ µιὰ συµβολικὴ κίνηση ἔκανε τὴν πρώτη ἔξοδό 
του ἀπὸ τὴν Κύπρο, µετὰ τὴν ἐκλογή του, στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου προσφώνη-
σε τὴν «ἕκτη παγκόσµια Συνέλευση τοῦ Συµβουλίου Ἀπόδηµου Ἑλληνισµοῦ». 
Εἶπε, τότε, µεταξὺ ἄλλων, σ᾽ αὐτὴ τὴ συνέλευση:

«…Ἐµεῖς στὴν Κύπρο, δὲν θὰ πρέπει νὰ φανοῦµε κατώτεροι τῶν καιρῶν 
καὶ τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἱστορίας. Στὴν Κύπρο διακυβεύεται, σήµερα, ὄχι 
µόνο ἡ ἐθνικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ φυσικὴ ἐπιβίωσή µας. Μπορέσαµε, µέχρι σήµερα, 



«Ἐξαίρετος καὶ ὑπέροχος ἐν ἀρχιερεῦσι πᾶσι καὶ πατριάρχαις αὐτοῖς, 
βασιλικοῖς δήπου ἀπαστράπτων γνωρίσμασι,

σκήπτρῳ, πορφύρᾳ τε καὶ στεφάνῳ, 
καὶ ὑπογράφων δι’ ἐρυθρῶν χαρακτήρων»

                                         ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΚΥΠΡΟΥ
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παρὰ τὶς τόσες ἀντιξοότητες, νὰ κρατηθοῦµε στὶς ρίζες µας. Ἴσως ἄλλοι λαοί, 
ἂν εἶχαν τὴ γεωγραφικὴ θέση µας κι ἂν συναντοῦσαν τόσες ἐπιδροµὲς ξένων, 
νὰ ἦσαν µιὰ ὑποσηµείωση τῆς Ἱστορίας. Ἐµεῖς ὅµως, ἀκόµα, στέκουµε. Τόσοι 
καὶ τόσοι κατακτητὲς πέρασαν. Δὲν ἔχουν ἀφήσει πίσω τους παρὰ τὶς ἀναµνή-
σεις µαύρων ὀνείρων. Ἡ ψυχὴ µας ἔµεινε ἀκατάλυτη σὰν τὴ µητέρα Γῆ.

Τώρα, ὅµως, πραγµατικὰ κινδυνεύουµε. Κι ἡ ἀναζήτηση διεξόδων, στὰ 
κρίσιµα ἀδιέξοδα ποὺ ἀντιµετωπίζουµε, µὲ ὤθησε σήµερα νὰ ἔρθω κοντά σας, 
στὴν πρώτη ἔξοδό µου ἀπὸ τὴν Κύπρο µετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν ἀρχιεπισκο-
πικῶν καθηκόντων µου. Ὁ Τοῦρκος κατακτητής, νιώθοντας καὶ τὶς θωπεῖες 
τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, εἶναι ἀδίστακτος. Μὲ δόλιες µεθοδεύσεις ἐπιδιώκει τὸν 
πλήρη ἐκτουρκισµὸ τῆς Κύπρου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐπείγει σήµερα ἡ ἄµεση συστρά-
τευση καὶ ὁ συντονισµὸς ὅλων τῶν δυνάµεων γιὰ ἀποσόβηση τῶν θανάσιµων 
κινδύνων, ποὺ µᾶς περιζώνουν καὶ κατάληξη σὲ µιὰ ὑποφερτὴ καὶ λειτουργικὴ 
λύση τοῦ προβλήµατός µας.

Χάρις στὴ σώφρονα στάση τοῦ λαοῦ µας ἀποφύγαµε ὀλέθριες περιπέτει-
ες, µὲ τὴν ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου Ἀνὰν, οἱ πρόνοιες τοῦ ὁποίου ὑποθήκευαν 
γιὰ πάντα τὸ µέλλον µας καὶ κατοχύρωναν τὴν κυριαρχία τῶν Τούρκων καὶ 
τῶν Ἄγγλων στὸν τόπο µας. Καλούµαστε σὲ µιὰ ἀρραγῆ ἑνότητα γιὰ ἀπόκρουση 
κάθε νέας τέτοιας προσπάθειας. Ζητοῦµε καὶ τὴ βοήθεια ὅλων σας, ὅπου κι ἂν 
βρίσκεστε. Δρώντας προσεκτικὰ καὶ συστηµατικά, καὶ µὲ τὴν καθοδήγηση τῶν 
Κυβερνήσεων Ἑλλάδας καὶ Κύπρου, γνωρίζοντας πρόσωπα καὶ καταστάσεις 
στὸ περιβάλλον σας, µπορεῖτε νὰ µεταβάλετε ὄχι µόνο τὴν κοινὴ γνώµη ἀλλὰ 
καὶ τὴν ὑπεύθυνη στάση τῶν κυβερνήσεων τῶν χωρῶν στὶς ὁποῖες ζεῖτε,  ἀπέ-
ναντί µας. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ µέγιστη προσφορά σας στὸν ἐθνικό µας ἀγώνα».

Ἐξάλλου ὑποδεχόµενος στὴν Κύπρο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν δὲν πα-
ρέλειψε νὰ ὑπενθυµίσει τὶς εὐθύνες τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου λέγοντας: 

«…Κι ἀκόµα θέλουµε νὰ µεταφέρετε στὸν λαὸ καὶ τὴν ἡγεσία µίαν ἀξίωσή 
µας: Δὲν εἴµαστε ἀποµακρυσµένοι συγγενεῖς γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ δεί-
χνει κάποια συµπάθεια τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο. Οὔτε κι ἀποτελοῦµε µέρος τῆς 
Ἑλληνικῆς διασπορᾶς «πάροικοι ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ» ποὺ χρειαζόµαστε ἁπλῶς 
στήριξη γιὰ νὰ µὴ χάσουµε τὴ γλώσσα καὶ τὰ ἔθιµά µας. Εἴµαστε οἱ γηγενεῖς 
κάτοικοι τοῦ τόπου τούτου, γνήσιοι Ἕλληνες, ἐδῶ καὶ τρεισήµισυ χιλιάδες 
χρόνια. Καὶ δὲν ἐκλιπαροῦµε, ἀλλὰ ἀπαιτοῦµε δικαιωµατικά, τὴ συµπαρά-
ταξη ὁλόκληρου τοῦ Ἔθνους. Θέλουµε καὶ νὰ ἀκοῦµε τὴ λέξη ἀπελευθέρωση 
(ποὺ τελευταῖα διεγράφη ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ λεξιλόγιο), ἀλλὰ καὶ νὰ βλέπουµε 
ἔργα πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση…».



728 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ἀπευθυνόµενος καὶ πάλι στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ ἐπίσηµου γεύµατος ποὺ παρέθεσε πρὸς τιµή του, εἶπε: «…Προσπαθῆστε, 
ὅσο µπορεῖτε, νὰ πείσετε καὶ τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλ-
λάδος γιὰ σθεναρότερη ὑποστήριξη. Δὲν σᾶς τὸ κρύψαµε, καὶ δὲν µπορού-
σαµε ἄλλωστε νὰ κάνουµε κάτι τέτοιο, ὅτι νιώθουµε ἀκόµα τὸ πικρὸ αἴσθηµα 
τῆς ἐγκατάλειψης σὲ ὧρες κρίσιµες, ὄχι ἀπὸ ξένους, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη 
ἡγεσία τοῦ  Ἔθνους, ποὺ στάθηκε σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπὸ τὰ εἰς βάρος 
µας διαδραµατισθέντα». Καὶ πρόσθεσε: «Τὸ πρόβληµά µας δὲν εἶναι ἡ ἀπώλεια 
περιουσιῶν οὔτε κυρίως οἱ θυσίες καὶ τὸ αἷµα τῶν παιδιῶν µας. Στὴ διαλεκτι-
κή τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ χρόνου αὐτὰ δὲν µετροῦν, θὰ ξεχασθοῦν. Ἐκεῖνο ποὺ 
µετρᾶ εἶναι ἡ Πατρίδα µας καὶ ὁ κίνδυνος ἐκτουρκισµοῦ της».

Στὴν πρώτη Χριστουγεννιάτικη ἐγκύκλιό του, τὸ 2006, ἀναφερόµενος 
στὸ ἐθνικὸ θέµα ἀνέφερε µεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «…Οἱ θωπεῖες πρὸς τὸν 
κατακτητή, ὁ ραγιαδισµός, ἡ ἀπεµπόληση δικαιωµάτων καὶ ἀρχῶν, δὲν ταιριά-
ζουν στοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν κληθεῖ «ἐπὶ πνευµατικῇ» ἀλλὰ καὶ «ἐθνι-
κῇ ἐλευθερίᾳ». Πολὺ περισσότερο δὲν ταιριάζουν σ᾽ ἐµᾶς ποὺ ἔχουµε καὶ ἕνα 
ἔνδοξο προχριστιανικὸ παρελθὸν ἀγώνων γιὰ κατίσχυση τοῦ δικαίου καὶ τῆς 
ἐλευθερίας… Δὲν θὰ παύσουµε ἐργαζόµενοι γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ κατε-
χόµενου µέρους τῆς Πατρίδας µας καὶ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαι-
ωµάτων γιὰ ὅλους τους γηγενεῖς κατοίκους της…».

Παρόµοιες ἐπίµονες ἀναφορὲς στὸ ἐθνικό µας θέµα καὶ προτροπὲς γιὰ 
ἀγώνα ἔκανε καὶ στὶς ἄλλες ἐγκυκλίους του, καθὼς καὶ στὶς ὁµιλίες του κατὰ 
τὶς χειροτονίες καὶ ἐνθρονίσεις τῶν νέων ἱεραρχῶν. Μὰ τὸν ἴδιο στόχο εἶχαν 
καὶ οἱ πρῶτες ἐπισκέψεις του στὸ ἐξωτερικό. Δὲν ἦταν ἐθιµοτυπικὲς ἐπισκέψεις 
οὔτε καὶ εἶχαν τὸν χαρακτήρα ἀναψυχῆς. Πρώτιστος στόχος ἦταν ἡ προώθηση 
τοῦ ἐθνικοῦ θέµατος καὶ ἡ διαφώτιση ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν πρόσβαση στὰ 
κέντρα λήψεως ἀποφάσεων, γιὰ τὸ δίκαιό τῶν θέσεών µας. Κατὰ δεύτερο λόγο 
γινόταν καὶ προώθηση τῶν ἑκάστοτε διµερῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων. Μέσα 
σ᾽ αὐτὰ τὰ πλαίσια ἐπεσκέφθη τὴ Ρώµη ὅπου εἶχε συναντήσεις καὶ συνοµιλίες 
µὲ τὸν Πάπα Βενέδικτο XVI, τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ 
καρδινάλιο Μπερτόνε καὶ τὸν Ἰταλὸ πρωθυπουργὸ Ροµάνο Πρόντι. Σ᾽ αὐτοὺς 
ἔθεσε ξεκάθαρα καὶ ἐπιτακτικὰ καὶ τὸ θέµα τῆς συντήρησης τῶν χριστιανικῶν 
ναῶν καὶ µνηµείων ποὺ βρίσκονται στὰ κατεχόµενα καί, τονίζοντας ὅτι αὐτὰ 
ἀποτελοῦν κοινὴ πολιτισµικὴ κληρονοµιὰ τῆς Εὐρώπης, ζήτησε τὴν εὐαισθη-
τοποίησή τους, ὥστε νὰ διασωθοῦν ἀπὸ τὴ λεηλασία καὶ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου.

Ἐπεσκέφθη, ἀκόµη, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ τὸν µεγάλο ἰµάµη τῆς Αἰγύπτου, τὸν 
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Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν Σιενούτα III καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου Χόσνι Μουµ-
πάρακ καὶ τόνισε σ᾽ αὐτοὺς πὼς οὐδέποτε εἴχαµε θρησκευτικὸ πρόβληµα στὴν 
Κύπρο κι ὅτι τὸ πρόβληµά µας ὀφείλεται στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκί-
ας κι ὄχι στὶς σχέσεις µας µὲ τοὺς Τουρκοκυπρίους µὲ τοὺς ὁποίους ζήσαµε γιὰ 
αἰῶνες πολλοὺς ἀδελφωµένοι. Παντοῦ εὕρισκε κατανόηση κι αὐτὸ τὸν ἔκανε νὰ 
ἐντείνει τὶς προσπάθειές του. Ἐπεσκέφθη τὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας µὲ τὴν εὐκαιρία 
τῆς διοργάνωσης µιᾶς διαθρησκειακῆς συνάντησης κι εἶχε ἐκεῖ ἰδιαίτερες συνοµι-
λίες µὲ τὸν Ἀρχιρραββίνο τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος καὶ ἐπίσηµα σὲ ὁµιλία του εἶπε ὅτι 
εἶναι ἀπαράδεκτο τόποι λατρείας, ὁποιασδήποτε θρησκείας, νὰ βεβηλώνονται ἢ 
νὰ καταστρέφονται. Συνάντησε ἐπίσης τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Καντερβουρίας, ὁ 
ὁποῖος καὶ ἀνέλαβε νὰ προωθήσει συναντήσεις ἀντιπροσώπων τῆς Κυπριακῆς 
Ἐκκλησίας µὲ Ἄγγλους Εὐρωβουλευτές. Ἐνηµέρωσε, ἀκόµα, γιὰ τὶς θέσεις µας 
τὸν πρώην Ρωµαιοκαθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
τῆς Νάπολης καὶ ἄλλους.

Γνώστης τῆς φιλικῆς σχέσης τοῦ Πατριάρχου Μόσχας µὲ τὸν Πρόεδρο 
τῆς Ρωσίας προγραµµάτισε ἐπίσηµη ἐπίσκεψη κι ἐκεῖ. Ἤξερε πὼς πολλὰ θετικὰ 
γιὰ τὴν ὑπόθεσή µας θὰ προέκυπταν ἀπὸ µιὰ τέτοια ἐπίσκεψη. Τὸ ταξίδι στὴ 
Μόσχα ἀναβλήθηκε τὴν τελευταία στιγµὴ λόγω ἀσθένειας τοῦ Πατριάρχη. 
Ὁρίστηκε ξανὰ γιὰ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2008.

Λόγω τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς δράσης καὶ κινητοποίησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόµου Β΄, οἱ Τοῦρκοι µαταίωσαν δύο φορὲς µέχρι σήµερα προγραµµα-
τισθεῖσα ἐπίσηµη ἐπίσκεψή του στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο.

Καὶ γιὰ τὸν καθ᾽ αὐτὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ πνευµατικὸ τοµέα ἐνδιαφέρθηκε 
ἀµέσως ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Συνέστησε συνοδικὲς ἐπιτροπὲς γιὰ Δογµα-
τικὰ θέµατα, γιὰ θέµατα Παιδείας καὶ Βιοηθικῆς ποὺ ἄµεσα ἐπηρεάζουν τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὴν κοινωνία, ἀναβάθµισε τὸ Γραφεῖο Διεκκλησιαστικῶν Σχέ-
σεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ κατένειµε τοὺς διαλόγους στοὺς διάφο-
ρους Ἀρχιερεῖς. Ἔθεσε, λοιπόν, σὲ ἄµεση ἐφαρµογὴ ὅσα εἶχε ὑποσχεθεῖ καὶ 
ὅσα, προεκλογικά, εἶχε ἐξαγγείλει.

ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ

Στὴ Μητρόπολη Πάφου, ὅπου ἡ Θεία Πρόνοια τὸν εἶχε καταστήσει γιὰ 
εἰκοσιεννέα χρόνια Ποιµενάρχη, εἶχε νὰ ἀντιµετωπίσει, ἐκτὸς τῶν ἄλ-
λων, καὶ τὸ πιεστικὸ πρόβληµα τῆς µισθοδοσίας τοῦ ἐφηµεριακοῦ κλήρου. 
Οἱ περισσότερες κοινότητες, µικρὲς ὅπως εἶναι, δὲν ἦταν αὐτοσυντήρητες. Κάθε 
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µήνα ἡ Μητρόπολη, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξασφαλίσει ἕνα σηµαντικὸ ποσὸ χρηµάτων 
γιὰ νὰ καλύψει ἢ νὰ συµπληρώσει τοὺς µισθοὺς τῶν ἱερέων. Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη 
οἱ µισθοὶ ποὺ ἔπαιρναν ὅλοι οἱ κληρικοί, ἐκτὸς ἐκείνων τῆς πρώτης µισθο-
λογικῆς κατηγορίας, δηλαδὴ τῶν πτυχιούχων ἀνωτάτων σχολῶν, ἦταν πολὺ 
χαµηλοὶ καὶ δὲν µποροῦσαν νὰ ἐξασφαλίσουν σ᾽ αὐτοὺς µίαν ἀξιοπρεπὴ δι-
αβίωση. Ἔλεγε πολλὲς φορές, ὁ Μακαριώτατος, ὅτι αἰσθανόταν ντροπὴ ὅταν 
ἔβλεπε κληρικοὺς νὰ ἐργάζονται ὡς ἐργάτες στοὺς δρόµους ἢ τὶς οἰκοδοµές, 
µὲ ἀνθρώπους ποὺ εἴτε ἦσαν ἀλλόθρησκοι εἴτε δὲν σέβονταν τὴν ἱερωσύνη 
τους, καὶ νὰ εἶναι ἀναγκασµένοι νὰ ἀκοῦν καὶ νὰ ὑποµένουν τὶς εἰρωνεῖες καὶ 
τὰ πειράγµατά τους. Γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνταν µὲ δικά τους κτήµατα, ἂν δὲν πα-
ραµελοῦσαν τὰ ἐκκλησιαστικά τους καθήκοντα, δὲν ὑπῆρχε πρόβληµα γιατί 
καµιὰ ἐργασία δὲν εἶναι ὄνειδος. Γιὰ τοὺς ἄλλους τὸ πρόβληµα ἦταν ὑπαρκτό.

Ἀναβαίνοντας στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο καὶ συνειδητοποιώντας τὴν 
οἰκονοµικὴ εὐχέρεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, συνέλαβε τὴν ἰδέα τῆς δηµιουργίας 
ἑνὸς γενικοῦ ταµείου κλήρου ποὺ θὰ εἶχε διπλὸ σκοπό: Νὰ αὐξήσει σηµαντι-
κὰ τὸν µισθὸ τῶν ἱερέων ἀπὸ τὴ µιὰ καὶ νὰ καταβάλλει τὸ µέρος τοῦ µισθοῦ 
σὲ ὅσους ἱερεῖς ἀδυνατοῦσαν οἱ κοινότητές τους νὰ τὸ πράττουν. Τὴν ἵδρυση 
τοῦ ταµείου αὐτοῦ ἐξήγγειλε συµβολικά, ὁ Μακαριώτατος, στὶς 3 Αὐγούστου 
2007, ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, τιµώντας τὸν ἀοί-
διµο προκάτοχό του, ποὺ πρῶτος ἔθεσε τὰ θεµέλια τῆς οἰκονοµικῆς ἐνίσχυσης 
τοῦ κλήρου. Ὡς γνωστό, ὁ ἀείµνηστος Ἐθνάρχης Μακάριος παραχώρησε τὴν 
ἀγροτικὴ κτηµοσύνη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὸ Κράτος, µὲ ἀντάλλαγµα τὴν κα-
ταβολὴ ἀπὸ αὐτό, στοὺς ἱερεῖς τῆς ὑπαίθρου, µηνιαίου ποσοῦ ἴσου πρὸς τὸν 
µισὸ µισθὸ πρωτοδιοριζοµένου δασκάλου.

Ὁ Μακαριώτατος εἶπε, κατὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἵδρυσης τοῦ ταµείου, ὅτι 
ἦταν διατεθειµένος νὰ ἐπενδύσει µέχρι καὶ ἑκατὸν ἑκατοµµύρια λίρες γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτό. Καὶ ἐπειδὴ µέχρι ποὺ νὰ γίνουν οἱ κατάλληλες µελέτες καὶ ἡ ὑλο-
ποίηση τῆς ἀπόφασης θὰ περνοῦσε ἀρκετὸς χρόνος, προέβη, ὁ Μακαριώτα-
τος, σὲ µιὰ ἐνδιάµεση κίνηση: Ἀγόρασε ἕνα σηµαντικὸ ἀριθµὸ µετοχῶν τῆς 
Ἑλληνικῆς Τράπεζας, πρᾶγµα ποὺ ἔφερε καὶ πάλιν τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ὡς τὸν 
κυριότερο µέτοχο τῆς Τράπεζας, καὶ ἀπὸ τὸ ἐτήσιο µέρισµα νὰ παίρνουν, ἀπὸ 
τῆς 1ης Ἰανουαρίου 2008, οἱ ἱερεῖς αὔξηση ἑκατὸν µέχρι διακόσιες λίρες ὁ κα-
θένας µηνιαίως, ἀνάλογα µὲ τὰ ἔτη ὑπηρεσίας του.

Ἔτσι ὁ βαθὺς πόθος κι ἕνα ὄνειρο ζωῆς τοῦ Μακαριωτάτου ἄρχισε νὰ 
ὑλοποιεῖται. Καὶ µόνον αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ µποροῦσε νὰ γράψει µὲ ἀνεξίτηλα 
γράµµατα τὸ ὄνοµά του στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Λίγο µετὰ τὴν ἄνοδό του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, ξέσπασε ἡ οἰκονοµι-
κὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα, ποὺ τὸν συντάραξε συθέµελα. Δὲν ἦταν µόνο τὸ ὅτι ἐξα-
σθενοῦσε ἡ θέση µας στὸ ἐθνικὸ µας πρόβληµα, ἀφοῦ ἀµυντικὰ προγράµµα-
τα ἀναστέλλοντο καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας ἐξαρτᾶτο πιὰ ἀπὸ ξένα 
κέντρα. Ἦταν καὶ ἡ ὀδύνη ἀπὸ τὴ συναίσθηση ὅτι δικοὶ µας ἄνθρωποι, ὁµό-
γλωσσοι, ὁµόθρησκοι καὶ ὅµαιµοι ἐστεροῦντο καὶ τὰ πιὸ στοιχειώδη γιὰ τὴ 
συντήρησή τους.

Ἀµέσως, ὁ Μακαριώτατος θέτει σὲ κίνηση τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύµατα καὶ 
µὲ δηλώσεις του εὐαισθητοποιεῖ ὁλόκληρο τὸν κυπριακὸ λαὸ ποὺ συγκεντρώ-
νει χρήµατα, τρόφιµα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα καὶ ἀποστέλλει στὴν 
Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ σ’ ὅλες τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος. Ἀκόµα καὶ 
φορτία φρέσκου κρέατος γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα εἶχε ἐξασφαλί-
σει. Εὐαισθητοποιοῦσε µὲ τὸν τρὸπο αὐτό, τὰ φιλεύσπλαγχνα αἰσθήµατα τῶν 
πιστῶν, ὁδηγώντας τους πρὸς τὴν ἐλεηµοσύνη.

Τὸ 2009 ἄρχισε νὰ γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ οἰκονοµικὴ κρίση θὰ ἐπηρέαζε 
καὶ τὴν Κύπρο. Ὁ Μακαριώτατος βλέποντας καὶ κάποιες, ἄστοχες κατὰ τὴν 
κρίση του, κινήσεις τῆς Κυβέρνησης, ἄρχισε νὰ στέλλει µηνύµατα γιὰ λήψη 
διορθωτικῶν µέτρων. Κι ὅταν δὲν εἰσακούστηκε, προχώρησε ὁ ἴδιος, ἐνδει-
κτικὰ σὲ πρακτικὰ µέτρα. Μὲ εἰσήγησή του, ὅλοι οἱ Συνοδικοὶ προχώρησαν σὲ 
µείωση τοῦ ἐπιδόµατός τους κατὰ 25%.  Ἀργότερα, ἀπεποιήθη, καθὼς καὶ ὅλοι 
οἱ Συνοδικοὶ, τοῦ 13ου ἐπιδόµατός τους.

Ἀµέσως, µετὰ τὸ ξέσπασµα τῆς οἰκονοµικῆς κρίσης καὶ στὴν Κύπρο, ὁ 
Μακαριώτατος στηρίζοντας τὸν λαό, ἐξήγγειλε πὼς ὅλη ἡ περιουσία τῆς Ἐκ-
κλησίας τίθεται στὴ διάθεση τοῦ λαοῦ. Ὅσοι θὰ ἔχαναν τὴν ἐργασία τους καὶ 
εἶχαν µιὰ σχετικὴ πεῖρα, µπορούσαν νὰ καλλιεργήσουν ἐκτάσεις ποὺ θὰ τοὺς 
παραχωροῦσε ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ κερδίζουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν.

Ὀργάνωσε, παράλληλα, κοινωνικὸ παντοπωλεῖο στὴν Ἀρχιεπισκοπή, τὸ 
ὁποῖο διένεμε τρόφιµα σὲ µεγάλο ἀριθµὸ οἰκογενειῶν ποὺ εἶχαν ἀνάγκη. Τὸ 
φιλανθρωπικὸ ταµεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐνέτεινε τὴν προσπάθειά του, βοη-
θώντας καὶ οἰκονοµικὰ πολλοὺς δυσπραγοῦντες.

Ἀλλὰ καὶ µὲ τὰ κηρύγµατά του καὶ τὶς καθηµερινὲς δηλώσεις του δὲν 
σταµατᾶ νὰ ἐνθαρρύνει τὸν λαὸ καὶ νὰ τὸν στηρίζει στὶς δύσκολες µέρες ποὺ 
περνᾶ. Ζητᾶ τὴν προσαγωγὴ τῶν ἐνόχων γιὰ τὴν οἰκονοµικὴ δυσπραγία στὴ 
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δικαιοσύνη γιὰ νὰ ἱκανοποιηθεῖ καὶ τὸ περὶ δικαίου αἴσθηµα τοῦ λαοῦ καὶ 
προσπαθεῖ νὰ ἐµπεδώσει τὸσο στοὺς κυβερνῶντες ὅσο καὶ στὸν λαό ὅτι δὲν 
πρέπει νὰ ὑποχωρήσουµε στὶς πιέσεις γιὰ ἀπαράδεκτη λύση τοῦ ἐθνικοῦ µας 
θέµατος λόγῳ τῶν οἰκονοµικῶν δυσχερειῶν ποὺ ἀντιµετωπίζουµε. Μιὰ ὑπο-
χώρηση στὸ ἐθνικὸ θέµα θὰ ὁδηγήσει σὲ µὴ ἀναστρέψιµες καταστάσεις. Ἐνῶ ἡ 
οἰκονοµικὴ κρίση, ὅσο καὶ ἄν µᾶς ταλαιπωρήσει, ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ περάσει.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

Τὸν παρακολούθησα γιὰ χρόνια νὰ ἐργάζεται ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα. Καὶ νὰ 
παράγει ἔργο ἀξιόλογο, σὲ ὅλους τοὺς τοµεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Σο-
βαρὸς καὶ ἀπροσποίητα σεµνός, ἁπλός, ἀνεξίκακος καὶ προσηνὴς σὲ ὅλους, 
βαθύτατα πιστός, συγκέντρωνε στὸ πρόσωπό του ὁλοκληρωµένη τὴν ὑψηλὴ 
ἔννοια τῆς  Ἀρετῆς.

Ζήσαµε µαζὶ καὶ µέρες δύσκολες. Οὐδέποτε, ὅµως, τὸν εἶδα νὰ χάνει  τὸ 
θάρρος του. Ἔβλεπε πάντα πέραν ἀπὸ τὶς δυσκολίες. Καὶ προσέβλεπε µὲ αἰ-
σιοδοξία στὸ µέλλον. Ἂν ὑπῆρχαν, καὶ εἶµαι σίγουρος ὅτι ὑπῆρξαν, ἀγωνίες, 
φόβοι καὶ ἀδιέξοδα στὴ ζωή του, αὐτὰ τὰ κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του. Στοὺς 
ἔξω φαινόταν αἰσιόδοξος καὶ ἤθελε οἱ ἄλλοι, στὶς δυσκολίες τους, νὰ ἀντλοῦν 
θάρρος ἀπὸ αὐτόν.

Κάποιος ἄνθρωπος µὲ τὸν ὁποῖο µπορεῖς νὰ συναντηθεῖς δύο τρεῖς φορὲς 
ἢ κατὰ ἀραιὰ διαστήµατα, µπορεῖ νὰ σὲ ξεγελάσει ὡς πρὸς τὸ ποιὸν καὶ τὸν 
χαρακτήρα του. Εἶναι δυνατὸ νὰ προσποιηθεῖ, νὰ ἀποκρύψει ἀδυναµίες καὶ 
ἐλαττώµατά του. Δὲν µπορεῖς ὅµως νὰ ξεγελαστεῖς, ἂν ἔχεις µαζί του µιὰ τα-
κτικὴ ἐπαφή, µιὰ µακροχρόνια συνεχή γνωριµία.

Μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστοµο τὸν Β΄ εἶχα γιὰ ἕντεκα χρόνια 
καθηµερινὴ συνεργασία. Νοµίζω πὼς τὸ διάστηµα αὐτὸ ἦταν πολὺ µεγάλο γιὰ 
νὰ µπορεῖ κάποιος νὰ ὑποκριθεῖ, νὰ ἀποκρύψει τὸν χαρακτήρα του. Κι εἶµαι 
σίγουρος ὅτι γνωρίζω πραγµατικὰ τὸν Μακαριώτατο καὶ µπορῶ νὰ µιλῶ χωρὶς 
τὸν κίνδυνο λάθους γιὰ τὸ ἀκέραιο ἦθος του, τὸν ἀδαµάντινο χαρακτήρα του.

Μελετώντας τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία βλέπουµε πὼς ὁ Θεὸς στέλλει σὲ 
κάθε ἐποχὴ τοὺς κατάλληλους ἀνθρώπους γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν Ἐκκλησία του. 
Ὅταν χρειάζονταν ρήτορες γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ λόγο Του ἔστειλε τὸν Παῦλο 
καὶ τὸν Χρυσόστοµο. Ὅταν χρειάζονταν µάρτυρες τῆς πίστεως ἔστειλε τὸν 
Γεώργιο, τὸν Δηµήτριο καὶ τόσους ἄλλους. Ὅταν χρειάζονταν ἐθνικοὶ καθο-
δηγητὲς ἔστειλε τὸν Κοσµᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν Γρηγόριο τὸν Ε΄ τὸν Χρυσόστοµο 
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Σµύρνης. Καὶ σήµερα, στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ περνᾶ ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου καὶ µὲ τὰ ἰδιάζοντα προβλήµατα τῆς κατοχῆς τῆς Πατρίδας µας, ὅταν 
χρειαζόταν ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἀντιταχθεῖ καὶ νὰ θέσει τέρµα στὶς οἰκονοµικὲς 
ἀτασθαλίες καὶ στὰ οἰκονοµικὰ σκάνδαλα, ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἐπαναφέρει τὸν 
πραγµατικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸ ἐθνικὸ θέµα καὶ νὰ ἐµψυχώσει 
τὸν λαό, ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἐµπεδώσει στὸ ἐσωτερικὸ µιὰ σωστὴ θρησκευτι-
κότητα, νὰ ἐπουλώσει τὶς πληγὲς ἀπὸ τὶς µακροχρόνιες ἀντιπαραθέσεις καὶ νὰ 
εἰρηνεύσει τὴν Ἐκκλησία, ἔστειλε τὸν Χρυσόστοµο τὸν Β΄.

Ὅσοι εἴχαµε τὸ προνόµιο νὰ βρεθοῦµε κοντά του, εἴχαμε καὶ τὴν ὑποχρέω-
ση νὰ τοῦ συµπαρασταθοῦµε στὸ δύσκολο ἔργο ποὺ ἐπωµίστηκε. Νοµίζω πὼς 
ὅλοι, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, οἱ κληρικοὶ καὶ ὁ λαὸς εἶχαν κατανοήσει τὶς ἀγαθὲς προ-
θέσεις τοῦ Προκαθηµένου τῆς Ἐκκλησίας µας, συµµερίζονταν τὶς ἀγωνίες καὶ 
τὰ ὁράµατά του καὶ συµπαρατάσσονταν µαζί του. Τὰ ἀποτελέσµατα τῶν προ-
σπαθειῶν του εἶναι ἤδη ἔκδηλα. Πιστεύουµε ὅτι μὲ τοὺς συνεχεῖς ἀγῶνες του 
μπόρεσε νὰ πραγματοποιήσει  ὅλους τοὺς ὁραµατισµούς του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. 

Παραμένουν οἱ ὁραματισμοί του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κατεχόμενης 
Πατρίδας μας. Τὸ χρέος τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ τὸ ἐπωμιστοῦμε χρεωστικῶς 
ὅλοι μας καὶ  μὲ ἀκράδαντη πίστη πρὸς τὸν Θεό.    

Ἀνασκοπώντας τὴν πλήρη ἀγώνων καὶ προσπαθειῶν περίοδο τῶν ἑξήντα 
ἐτῶν διακονίας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀναφω-
νοῦµεν µαζὶ µὲ τὸν ὑµνωδὸ τῆς Ἐκκλησίας μας:    

«Μακάριοι ἐσμὲν καὶ ἡμεῖς σχόντες τοῦτον Ποιμένα».



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ο ΑΠΟ ΠΑΦΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄

Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄:
ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

a  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έτος 1222, πριν από 800 χρόνια. Η Φραγκική δυναστεία των Λουζινιάν έχει 
καταλάβει την Κύπρο κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και καταλύει 

το Αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Ελλήνων της Μεγαλονήσου. 
Την περίοδο αυτή περιγράφει συγκινητικά ο Γιώργος Σεφέρης στο γνωστό 
ποίημά του:

«ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΙΛΑ»
με υποσημείωση: Εγκλείστρα 1953.

Έτος 2022, 7 Νοεμβρίου. Πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, 
ο οποίος ουσιαστικά αποκατέστησε το Αυτοκέφαλο, αυξάνοντας τις Επισκο- 
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πές σε αριθμό άνω των 13, ώστε η Εκκλησία της Κύπρου να αποφασίζει μόνη 
της για τα θέματά της. Κατά σύμπτωσιν ο εκλιπών Αρχιεπίσκοπος υπήρξε μο-
ναχός και Ηγούμενος της Εγκλείστρας, της Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην 
Πάφο. 

Η νεανική περίοδος της ζωής του συνδέεται με τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 
για Αυτοδιάθεση -Ένωση με την Ελλάδα και  τη γνωριμία του με τον Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη. Έβλεπε τους αγωνιστές να προετοιμάζονται για τη σύγκρουση 
με τους Βρετανούς στρατιώτες και ο Ευαγόρας ξεχώριζε. Ήταν διανοούμενος, 
έγραφε ποιήματα και ήταν καλός αθλητής. Απαγχονίσθηκε σε ηλικία 18 ετών, 
πριν καν τελειώσει το εξατάξιο Γυμνάσιο. Θυσιάσθηκε για τον Ελληνισμό. 
Αυτός ο αγώνας των νεαρών μαθητών - παιδιών του Κατηχητικού, για την 
ελευθερία της Κύπρου, για τα Πανελλήνια ιδανικά, και για τη διαφύλαξη της 
εθνικής ταυτότητας χαράχθηκε βαθιά μέσα στην ψυχή του νεαρού Ηρόδοτου, 
(έτσι λεγόταν πριν καρεί μοναχός). Ως Ιερομόναχος,  ως Ηγούμενος της ιε-
ράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, ως Μητροπολίτης Πάφου και ως Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου ο Χρυσόστομος αναδείχθηκε σε έναν πραγματικό αγωνιστή του Ελ-
ληνισμού.

Εμπόδισε με τη σθεναρή στάση του την επιβολή κακών και διχοτομικών 
λύσεων στη Κύπρο. Πρωταγωνίστησε στην απόρριψη του Σχεδίου Ανάν. Τό-
νιζε πάντα ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής και 
την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Τουρκία.

 Έδινε έμφαση στην ελληνορθόδοξη αγωγή των μαθητών και μαθητρι-
ών. Και την ιδεολογία του αυτή μετουσίωσε με την ίδρυση Νηπιαγωγείων τα 
οποία στη συνέχεια θα εξελιχθούν σε Δημοτικά και Γυμνάσια –Λύκεια. Ίδρυσε 
επίσης τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, προκειμένου οι θε-
ολόγοι και οι κληρικοί της Κύπριδος Εκκλησίας να λαμβάνουν μια ανώτερη 
θεολογική κατάρτιση, τόσο απαραίτητη στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.

 Διαφώνησε με την προσπάθεια του αειμνήστου Προέδρου  Χριστόφια και 
του αριστερού κόμματος ΑΚΕΛ να αλλάξουν το περιεχόμενο της Κυπριακής 
Παιδείας και να υποβαθμίσουν την επέτειο του απελευθερωτικού Αγώνα της  
1ης Απριλίου της ΕΟΚΑ. Διακήρυττε  καθαρά και δυνατά την άποψή του για 
τα εκκλησιαστικά και τα εθνικά θέματα.

Το έργο του στον τομέα της φιλανθρωπίας και της εκκλησιαστικής διοί-
κησης, ήδη παρουσιάζεται από ειδικές στήλες ή εκπομπές. Θα ήθελα να μεί-
νω στη συμβολή του εκλιπόντος στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας σε 
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ένα ακριτικό και μαρτυρικό κομμάτι του Ελληνισμού. Στην Κύπρο, όπου οι 
αγωνιστές του 1955-59 απαγχονίσθηκαν ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο και τα 
τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής, προσπάθησαν κατά καιρούς ορισμένοι 
να αμφισβητήσουν την ελληνική συνείδηση και τη διαχρονική συνέχεια του 
Έθνους μας. Άλλοι μίλησαν για νεο-κυπριακή συνείδηση, άλλοι πρότειναν την 
κατασκευή «έθνους Κυπρίων», άλλοι είπαν ότι η επαναπροσέγγιση με τους 
Τουρκοκυπρίους επιβάλλει την απομάκρυνση των Κυπρίων από την ελληνική 
ταυτότητα και Ιστορία. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος στάθηκε 
εμπόδιο στην αλλοίωση της ελληνικής συνείδησης σεβόμενος ταυτοχρόνως 
την ανεξάρτητη κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αγάπη του και η αγωνία του για την Παιδεία και την εθνική ταυτότητα 
ήταν εμφανής σε κάθε συνομιλητή του. Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω 
τον Μάϊο του 2007, όταν συνόδευσα (μαζί με ομάδα κληρικών και λαϊκών) 
τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο στην 
επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο. Η επίσκεψή μας διήρκεσε μία εβδομάδα 
και επισκεφθήκαμε τις μεγαλύτερες πόλεις και τα ιστορικά μοναστήρια της 
Κύπρου μας. Ο Κύπρου Χρυσόστομος, άριστος οικοδεσπότης,  μιλούσε με πά-
θος για τα οράματά του, αλλά ταυτοχρόνως έδειχνε ότι ήταν προσγειωμένος 
και έθετε πραματοποιήσιμους στόχους. Πληροφορούμαι με χαρά ότι με δική 
του υπόδειξη οι περισσότερες Μητροπόλεις της Κύπρου έχουν ιδρύσει νηπι-
αγωγεία, με στόχο από εκεί να ξεπηδήσουν Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια- 
Λύκεια που θα παρέχουν ελληνορθόδοξη αγωγή.

Τους τελευταίους μήνες, δίνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, επέδειξε ιώβεια 
υπομονή, θαυμαστή πίστη στον Θεό και στην ουράνια Βασιλεία Του.

 Εύχομαι, όπως ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του και ο διάδοχός του, που 
θα  εκλεγεί από τον λαό και την Ιερά Σύνοδο, να συνεχίσει το έργο του Χρυ-
σοστόμου Β΄ για την ενότητα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.  



IN MEMORIAM
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

a  
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ Ε.Τ. ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΣΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Βλέποντας σας νοερά με τα μάτια της ψυχής μου, Μακαριώτατε, κλίνω 
ταπεινά το γόνυ μπροστά στο εύριζο αγλάισμα της Εκκλησίας της Κύπρου. 

Είχα το προνόμιο να σας γνωρίσω από κοντά, όταν τον Απρίλιο του 2008 
Σάς πήρα μία συνέντευξη με θέμα την αναδιοργάνωση της Εκκλησίας της Κύ-
πρου και την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων των πιστών, που δημοσιεύ-
τηκε στο «THE CYPRUS SUN».

Αργότερα, όταν έγραψα ένα άρθρο για το «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟ-
ΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» (Πολίτης της 
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Κυριακής, 30 Ιουνίου 2019) ζήτησα τη συνεργασία σας για την προβολή των 
θέσεων της Αρχιεπισκοπής, μια και εσείς μαζί με τον μουφτή Ταλίπ Αταλάι 
ήσασταν οι πρώτοι θρησκευτικοί ηγέτες, που πάνω από πέντε δεκαετίες εγκα-
θιδρύσατε μια επιτυχή σχέση συνεργασίας, με την οποία συντάχθηκαν και οι 
αρχηγοί των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, με Σουηδικές διευκολύνσεις. 

Αυτές οι δύο περιπτώσεις και άλλες προσωπικές συναντήσεις για ανταλ-
λαγή απόψεων πάνω σε θρησκευτικά, πολιτικά, οικονομικά και άλλα θέματα 
μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω σε βάθος τον τρόπο σκέψεως σας και 
να εκτιμήσω τις πολλαπλές αρετές της πολυσχιδούς προσωπικότητάς σας, κα-
θώς και την εμβληματική μορφή σας. Τι να πρωτοθυμηθώ; Το σπινθηροβόλο 
πνεύμα σας, την πολιτική και οικονομική σκέψη, τη διπλωματική ικανότητα, 
τη φιλοπατρία, τη μεταρρυθμιστική έφεση, την ευθυκρισία, την αποφασιστι-
κότητα, την πραότητα του χαρακτήρα, το θάρρος την γνώμης, την προσήνεια, 
τη συμπόνια, την κατανόηση, την ανθρωπιά με μία λέξη

Εσωτερικά, αισθάνομαι ευτυχής, έστω και μας φύγατε για τον ουρανό, 
διότι μπορέσατε να πραγματοποιήσετε όλους τους ευγενικούς σας οραματι-
σμούς που είχατε για την Κύπριδα Εκκλησία! Την εκπλήρωση της θείας Απο-
στολής της Εκκλησίας, που είναι η πνευματική καθοδήγηση του λαού μας, την 
πετύχατε πολυτρόπως και με την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής. Πετύχατε, 
ακόμη, τη δίκαιη και ικανοποιητική μισθοδοσία του κλήρου και την βοήθεια 
που απλόχερα δώσατε στους δυσπραγούντας.

 Ως θεματοφύλακας των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και αξιών οι πα-
ρεμβάσεις σας σε θέματα παιδείας ήταν ουσιαστικές, όπως, μεταξύ άλλων, 
μαρτυρούν οι χορηγίες υποτροφιών και οι φοιτητικές εστίες της Λεμεσού. 

 Ο εκ παραδόσεως εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας σάς οδήγησε στην 
λήψη θέσεων που θα εγγυώνται μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπρι-
ακού και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων 
των Κυπρίων, ιδιαιτέρως δε τη συνεχή παρουσία του Ελληνισμού στη γη των 
πατέρων του. Ο ενστερνισμός αυτών σας των θέσεων από τον λαό μας απο-
τελεί την πεμπτουσία του πνευματικού, πρωταρχικού, θεμελιώδους αγαθού 
του ανθρώπου, των Δικαιωμάτων του. Η πείρα μας έδειξε ότι η δικαίωση των 
εθνικών αγώνων δεν επιτελείται με βιολογικό αυτοματισμό, αλλά με μια σειρά 
συνειδητών συμβολών.

Το μεγάλο σας όνειρο, όμως, και σκοπός της ζωής σας ήταν η ανασύστα-
ση της Ιεράς Συνόδου, που στο παρελθόν αποτελείτο από δεκατέσσερεις επι-
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σκοπές, που κατά την περίοδο των Λουζινιανών ο Πάπας Αλέξανδρος Δ΄ τις 
περιόρισε το 1260 μ.Χ. σε τέσσερεις με την «Voula Cypria». Αυτό δημιούργη-
σε κανονικά προβλήματα, που είχαν ως συνέπεια την ανάγκη σύγκλησης της 
γνωστής Μείζονος Συνόδου, με επακόλουθο την υποβάθμιση του αυτοκέφα-
λου της Εκκλησίας της Κύπρου, σε πανορθόδοξο επίπεδο. Αυτό που για οκτώ 
αιώνες δεν τόλμησε κανείς Αρχιεπίσκοπος να διορθώσει το κάνατε εσείς με 
την γενναία σας απόφαση να αποκαταστήσετε την Ιερά Σύνοδο, σύμφωνα 
με τα εκκλησιαστικά θέσμια, προσδίδοντας ξανά την αίγλη που αρμόζει στην 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου. Αφού την θωρακίσατε, την υπηρετήσατε 
με πολύ ζήλο, κάμνοντάς μας μάρτυρες μιας λειτουργικής ζωής που αποδέ-
σμευε τη δύναμη των μυστηρίων και την μεταλαμπάδευε στους πιστούς για 
την πραγμάτωση της κατά Χριστόν ζωής. 

Κατά το ιστορικό σας πέρασμα από την εφήμερη ζωή μας, ως ευλογημένο 
σκεύος της Θείας Χάριτος και συνειδητός υπηρέτης της αποδείξατε ότι ενσαρ-
κώνετε τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη με τα οποία σας γαλούχησε ο μοναχικός 
βίος. 

Γνωρίζετε καλά τον ρόλο της Εκκλησίας στους αγώνες του Έθνους, έχετε 
εναργή συνείδηση των τρόπων συμβολής της Εκκλησίας στην κοινωνία και 
προσήλωση στην Ιερά Παράδοση και ότι εμφορείστε από χριστιανική αγάπη 
που πλουσιοπάροχα χαρίσατε στους συνανθρώπους σας που την είχαν ανά-
γκη. Ο πρωτοποριακός σας στοχασμός και η πνευματική σας ακτινοβολία κα-
ταύγασε το Εκκλησιαστικό μας στερέωμα, ενώ ο πόθος σας για ανανέωση και 
αναβάπτισμα στην κολυμπήθρα των Ορθόδοξων ναμάτων σας ανέδειξε ως 
χαλκέντερο εκκλησιαστικό Ηγέτη, που σαν αστραφτερό διαμάντι θα κο-
σμεί την ποιμαντορική μήτρα της Ορθοδοξίας εις το διηνεκές.

Ως  άνθρωπος πετύχατε την υπερχρονική σας επιβίωση, γιατί θηρεύατε 
την απλότητα, το μέτρο, το «μηδὲν ἄγαν» και με αντιβολή και τη σύνθεση 
που λειτουργούσαν αυτόματα μέσα σας καταλήγατε στην εναρμόνιση. Ενω-
τικό γνώρισμα του χαρακτήρα σας ήταν η ποικιλία, η διαφοροποίηση, η αντι-
μέτρηση, η σύγκριση, ο αγώνας, το «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι 
ἄλλων», αλλά και η πειθαρχία στον χαλινό της ακριβής διακρίβωσης. Όλες οι 
ενέργειές σας συνδέονταν από τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό της πνευματικής 
δημιουργίας, που αγκάλιαζε το μαιανδρικό σύνολο των πολλαπλών σας κινή-
σεων στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα πεδία.

 Όλα αυτά τα θέσατε στην υπηρεσία της Εκκλησίας και της Κύπρου κατά 
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τη διάρκεια της ανελικτικής σας πορείας που άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα 
της στην ιστορία του τόπου.

Τέλος, θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στην εκπλήρωση 
ενός άλλου ονείρου και έργου ζωής που απέβλεπε στην απόκτηση ενός αξιο-
πρεπούς καθεδρικού ναού στην πρωτεύουσα, τον περικαλλή Απόστολο Βαρ-
νάβα. Ήταν θέλημα Θεού σ’ αυτόν τον ναό να τελέσετε πανευτυχής την πρώ-
τη πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία και  γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή 
σας, τη στιγμή που οι πιστοί έβλεπαν το Ορθόδοξο ράσο και την υποβλητική 
γενειάδα που εμπνέει σεβασμό, άκουγαν τους μυστικούς ήχους του θυμιατού 
και την συμβολική γλώσσα των τόνων της Βυζαντινής μουσικής, ενώ κατανυ-
κτικά προσεύχονταν για την ανάπαυση της ψυχής σας.

Φεύγοντας, Μακαριώτατε, πήρατε μαζί σας την αγάπη του λαού σας και 
μας αφήσατε μια πλούσια παρακαταθήκη, που ανεξίτηλα σφράγισε τη ζωή του  
ποιμνίου σας, που τόσο αγαπήσατε και επάξια υπηρετήσατε. 

Με ένα δάκρυ στα μάτια, επαναλαμβάνω και εγώ την υπέροχη εκκλησι-
αστική ευχή: «μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύει σήμερον ὅτι ἡτοιμάσθη σοὶ τόπος 
ἀναπαύσεως», καθώς και την ευχή του λαού μας:

«Αἰωνία Σας ἡ μνήμη».



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ν  Ι Ε ΡΑ Σ  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Ἡ              Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευ-
τέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρ-
χιεπισκοπικοῦ Θρόνου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἀκολούθως:

1) Ἀπεφάσισεν ὅπως τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, τελεσθεῖ τὸ Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 
2022. Τὸ ἐπίσημο μνημόσυνο θὰ γίνει στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα, προϊσταμένου τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου.

2) Ἐξέτασε τὴν πορεία τῶν διαδικασιῶν ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἐπικείμενες 
Ἀρχιεπισκοπικὲς Ἐκλογές, ἐνόψει καὶ ζητημάτων ποὺ ἔχουν προκύψει 
σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ τῆς ἀνάγκης νὰ συμ-
βαδίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὶς ὑποχρεώσεις της ποὺ ὑπαγορεύονται ἀπὸ 
τὴ σχετικὴ νομοθεσία, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτρόπου Προστασί-
ας Προσωπικῶν Δεδομένων. Μεταξὺ ἄλλων ἀπεφάσισεν, ὅπως ὅλοι ὅσοι 
ἐπιθυμοῦν νὰ μὴν συμπεριληφθοῦν τὰ ὀνόματά τους στοὺς Ἐκλογικοὺς 
Καταλόγους ἀπευθυνθοῦν μὲ αἴτημα διαγραφῆς ὡς διαλαμβάνει ἐπὶ τού-
τῳ ἡ σχετικὴ Ἀνακοίνωση, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ἐκδοθεῖ.



3) Λόγῳ τῶν ἀπρόβλεπτων θεμάτων ποὺ προέκυψαν καὶ τῆς ὑπέρβασης 
τῶν τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν ἀπαιτούμενη 
πρὸς τροποποίησιν τῆς Καταστατικῆς διάταξης πλειοψηφίαν, ἀπεφάσισε 
νὰ μὴν δεχθεῖ αἰτήσεις γιὰ ἐγγραφὴ ἀλλοδαπῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
στοὺς Ἐκλογικοὺς Καταλόγους, οὕτως ὥστε νὰ μποροῦν νὰ διεξαχθοῦν οἱ 
Ἐκλογὲς ἐντὸς τῶν προβλεπομένων  ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου χρο-
νικῶν ὁρίων.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

28 Νοεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ EKTAKΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ743



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ 

ΕΠΙ ΤΗι ΘΡΟΝΙΚΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

a  

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τιμά, κάθε χρόνο, μέσα σ’ ένα κλίμα πανηγυ-
ρικής ατμόσφαιρας  τη μνήμη του ιδρυτού του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέ-

ου του Πρωτοκλήτου.

Δια τον λόγο αυτό τελείται Συνοδική Θεία Λειτουργία, κατά την ημέρα 
της εορτής του, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι,  της οποίας προΐσταται ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης.

 Ως εκ τούτου, ο Τοποτηρητής της Εκκλησίας Κύπρου, Μητροπολίτης Πά-
φου κ. Γεώργιος απέστειλε θερμό συγχαρητήριο Γράμμα στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη,  στο οποίο τονίζεται ότι: «…Οἱ πανάχραντοι δεσμοὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου διασταυροῦνται καὶ ταυτίζονται μετὰ τῶν δεσμῶν τῆς τι-
θηνούσης μητρὸς Ἐκκλησίας τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

 Το Γράμμα ανέγνωσε ο εκπρόσωπος του Τοποτηρητή, Αρχιγραμματέας 
της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος και έχει ως ακολούθως:

Τῷ Παναγιωτάτῳ 
Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νέας Ῥώμης, 
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κυρίῳ κυρίῳ Βαρολομαίῳ,

Εἰς Κωνσταντινούπολιν.
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Παναγιώτατε,

Ὁ ἐκ τῆς ἐπικήρου πρὸς τὴν ἀνέκλειπτον ζωὴν καὶ ἐκ τοῦ κόπου πρὸς 
τὴν ἀνάπαυσιν ἀπελθὼν ἑδραῖος στῦλος τῆς κύπριδος ἐκκλησίας, μακαριστὸς 
ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β´, εὔτολμος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς ἄνω κλήσεως, μετὰ 
φροντίδος ἀνυστάκτου ἐξεζήτησε τὰ πρόβατα αὐτοῦ καὶ ἐν νομῇ ἀγαθῇ ἐποί-
μανεν αὐτά (Ἰεζ. 34, 12, 14). 

Βαδίζοντες τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ θὰ φυλάξωμεν τὴν παρακαταθήκην τὴν 
ὁποίαν εἰς ἡμᾶς παρέδωκεν. Ἐμπνέουσα καὶ κατευθύνουσα δύναμις θὰ εἶναι 
εἰς ἡμᾶς οἱ ἀκλόνητοι αὐτοῦ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας πολυετεῖς ἀγῶνες μὲ περι-
εχόμενον κατ᾽ ἐξοχὴν πνευματικόν, ἐμπνέον αἴσθημα παγκοσμίου εὐθύνης 
ἀναλόγου πρὸς τοὺς σημερινοὺς παγκοσμίους κινδύνους.

Ὁ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β´, ἐχώρησε μετὰ 
θάρρους καὶ μετ᾽ ἐγκαρδίου καὶ ὁλοψύχου συνεργασίας, ἵνα διαφυλάξῃ ἀδια-
λώβητα τὰ τοῦ γένους ἱερὰ καὶ ὅσια στηρίζων τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγά-
λην Ἐκκλησίαν, τὸν μήκιστον καὶ μέγιστον θεσμὸν τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἦτο ὡς καὶ ἡμεῖς εἴμεθα, ὑπερήφανοι διὰ 
τὸ ἐξαιρετικὸν προνόμιον καὶ τὴν τιμὴν νὰ εὑρίσκεσθε Παναγιώτατε, εἰς τὸ 
πηδάλιον καὶ τὴν πρωτοπορίαν τῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας, ἔχοντες βαθεῖαν 
τὴν συναίσθησιν τῶν ὑποχρεώσεων Ὑμῶν.

Ὁ Θεὸς ὁ καλέσας Ὑμᾶς ἐπὶ τὴν ὑπάτην ταύτην τῆς Ἐκκλησίας διακονί-
αν, λαλήσει ἀγαθὰ εἰς τὰς ἀκοὰς τῆς ψυχῆς πάντων τῶν ἀντιφρονούντων εἰς 
τὸ τῆς Ἐκκλησίας πλήρωμα, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ἥδιστα ἐκδαπανᾶσθε, εἰς οὐδὲν 
φειδόμενος ἢ μᾶλλον ἓν μόνον ἐξαιτούμενος τὴν πειθαρχικὴν ἡμῶν ἀγάπην.

«Κἂν ὀργιστῶ κἂν γελάσω κἂν ἀνέσεως ὄναρ ἐπιθυμήσω», ὡς λέγει ὁ 
θεῖος Χρυσόστομος, «πολλοὶ οἱ σκώπτοντες, πολλοὶ οἱ σκανδαλιζόμενοι, 
πολλοὶ οἱ νομοθετοῦντες, πολλοὶ οἱ τῶν προτέρων μεμνημένοι καὶ τὸν πα-
ρόντα κακίζοντες (Ὁμιλία Γ´, Εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, MPG 60,40).

Εὐχαριστοῦμεν τὴν Α.Θ.Π. διὰ τὴν εἰς μεγαλόνησον κάθοδον καὶ τὴν 
μετὰ τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπὸ τοὺς θόλους τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τέλεσιν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ 
Προκαθημένου αὐτῆς. 

Ἠγάπησεν καὶ ἀγαπᾷ ὁ λαὸς τῆς Κύπρου τὴν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, 
τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ τὸ σεπτὸν πρόσωπον Ὑμῶν, ὡς ἠγαπήθη ὑφ᾽ 
Ὑμῶν, πλεῖστα δὲ διαχρονικῶς καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἔχομεν τὰ τῆς ἀγάπης αὐτῆς 
καὶ σοφίας δείγματα.
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Ἡ ἐπιβίωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὀφείλεται εἰς τὸν ἀκατάλυ-
τον δεσμὸν μετὰ τῆς ἀρχεγόνου παραδόσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, εἰς τὴν 
ἀσάλευτον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ μαρτυρίου πίστιν καὶ εἰς τὴν ἐν τῷ πνεύματι 
ἀγάπην τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Οἱ πανάχραντοι δεσμοὶ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου διασταυροῦνται καὶ ταυτίζονται μετὰ τῶν δεσμῶν τῆς τιθηνούσης 
μητρὸς Ἐκκλησίας τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μετ᾽ αἰσθημάτων ἱερᾶς συγκινήσεως, ἐν μέσῳ βαρυτάτου πένθους, δι-
ερμηνεύοντες τὴν βαθεῖαν ἀγάπην τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου, διὰ τὴν θρονικὴν 
ἑορτὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ 
πανευφήμου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τὴν ἐκδηλουμένην ἐν τῷ 
προσώπῳ Ὑμῶν, ἥτις ἀντανακλᾶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, (ὡς 
θὰ ἔπραττε ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄), ἀπευθύ-
νομεν θερμὰς καὶ ὁλοθύμους εὐχὰς ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ γενναιομάρτυρος Ἀποστόλου καὶ Υἱοῦ τῆς Παρακλήσεως.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
          τῇ 30ῇ μηνὸς Νοεμβρίου 2022.

Ὁ Τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, 

+ ο Πάφου Γεώργιος 



ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Π. ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ  
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

a
Συμπληρώνονται, εφέτος, τριάντα εννέα έτη από τη θλιβερή ημέρα της 

ανακήρυξης του ψευδοκράτους στο κατεχόμενο από τα τουρκικά στρα-
τεύματα βόρειο τμήμα της νήσου μας. Η κίνηση τού τότε κατοχικού ηγέτη Ρα-
ούφ Ντεκτάς, έβαλε ταφόπλακα τόσο στις προσδοκίες των προσφύγων μας, 
για σύντομη επίλυση του προβλήματος και επιστροφής στις εστίες τους όσο 
και στο όνειρο πολλών τουρκοκυπρίων να ζήσουν ειρηνικά σε μια ενωμένη 
Κύπρο. Επιπλέον, φανέρωσε τον πραγματικό στόχο της Τουρκίας για μονιμο-
ποίηση της κατοχής και τουρκοποίηση της Κύπρου.

Τονίζουμε, επ’ ευκαιρία, ότι η σημερινή μέρα, πέρα από την καταδίκη του 
ψευδοκράτους, θα πρέπει να ανανεώνει και την πίστη του λαού μας στην τελι-
κή κατίσχυση των δικαίων μας, με την απελευθέρωση του κατεχόμενου σήμε-
ρα βόρειου τμήματος της νήσου μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων 
μας στις πατρογονικές τους εστίες.

Προς επίτευξη του κοινού μας αυτού στόχου, η Εκκλησία της νήσου μας 
θα συνεχίσει και στο μέλλον να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα του 
λαού μας. Και δεν αμφιβάλλουμε ότι, αργά ή γρήγορα, η άγια μέρα της δικαίω-
σης θα έλθει. Αρκεί όλοι εμείς με σταθερότητα και συνέπεια να παραμείνουμε 
μέχρι τέλους ανυποχώρητοι υπερασπιστές των δικαίων μας.

Ευχόμαστε, όπως με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με την καθολική συ-
στράτευση, ομόνοια και ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου 
μας και όλου γενικά του λαού μας, σύντομα αξιωθούμε να γιορτάσουμε την 
επικράτηση του δικαίου μας. 

    Ευχέτης προς Κύριον
    + Ο Πάφου Γεώργιος

 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
      15 Νοεμβρίου 2022.



Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΚΑΙ

Ο ΑΠΟ ΠΑΦΟΥ ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Κορυφαία μορφή είναι η προσωπικότητα τού σήμερα τιμωμένου Αγίου 
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Αν ήθελε κανείς 
έστω και επιγραμματικά να υπογραμμίσει τα χαρακτηριστικά αυτού του με-
γάλου ανδρός της Εκκλησίας, δεν θα ήξερε τι να πει και τι να παραλείψει. 
Το ότι έγινε Πατριάρχης με απαγωγή από απεσταλμένο του αυτοκράτορος, 
γιατί δεν τον άφηναν να φύγει οι πιστοί της Αντιόχειας! Για τους τρεις χιλιάδες 
φτωχούς που έτρεφε στην Αντιόχεια και τις επτά χιλιάδες αργότερα στην 
Κωνσταντινούπολη! Για τους αγώνες του για το δίκαιο των αδυνάτων! Για την 
ανεξικακία του, όταν ο εχθρός του  Ευτρόπιος καταδιωγμένος ζήτησε άσυλο 
στον ναό και ο Χρυσόστομος άπλωσε τον μανδύα του και τον εκάλυψε! Γιατί 
δεν αγωνιζόταν εναντίον προσώπων, αλλά καταστάσεων! Γι’ αυτό και αψήφησε 
την μήνιν της Αυτοκράτειρας υπερασπίζοντας μια αδικούμενη ορφανεμένη 
οικογένεια! Έτσι οι εχθροί του συνασπίζονται. Τον διώκουν, τον καταδικάζουν. 
Τον εξορίζουν και μια και δυο φορές και τελικώς πεθαίνει από τις κακουχίες 
της δεύτερης εξορίας! 

Και πώς τα αντιμετωπίζει όλα αυτά; Ας ακούσουμε τι γράφει. «Πολλὰ τὰ 
κύματα καὶ χαλεπόν τὸ κλυδώνιον, ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν. Ἐπὶ 
γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα∙ πέτραν διαλῦσαι οὐδύναται. 

1 ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2006, ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΟΤΕ 
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ), ΚΑΤΑ ΤΟ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  ΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ. ΚΡΙΝΑΜΕ ΕΥΛΟΓΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ,  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΝΔΡΟΣ.
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Ἐγειρέσθω τὰ κύματα∙ τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει…».2

 «Οὐ πενίαν δέδοικα, οὐ πλοῦτον ἐπιθυμῶ, οὐ θάνατον φοβοῦμαι, οὐ 
ζῆσαι εὔχομαι. Χριστός μετ’ ἐμοῦ καὶ τίνα φοβηθήσομαι. Ἀεὶ λέγω, Κύριε, τὸ 
σὸν θέλημα γινέσθω».3    

Σ’ αυτόν τον καθρέπτη, ας καθρεπτισθούμε όλοι μας και μάλιστα οι 
κληρικοί. 

Σήμερα, όμως, είναι ημέρα χαράς για την Εκκλησία της Κύπρου. Άγει 
τα ονομαστήριά του για πρώτη φορά, από του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, ο 
πρόσφατα εκλεγείς από Πάφου, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄. Και 
είθισται σ’ αυτές τις περιπτώσεις να εγκωμιάζεται ο εορτάζων. Εμένα, όμως, 
θα μου επιτραπεί να κάνω κάτι άλλο. Δεν θα τολμούσα βέβαια, όσο και αν 
τιμούμε τον εορτάζοντα Πρωθιεράρχη, να τον τοποθετήσουμε δίπλα στη 
μεγάλη μορφή του Ιερού Χρυσοστόμου και να κάνουμε συγκρίσεις.

Υπάρχει όμως ο καθρέπτης της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν αυτά που γράφει 
ο Απόστολος Παύλος στην προς Τίτο επιστολή του για το «πῶς δεῖ εἶναι 
τὸν Ἐπίσκοπον». Ας δούμε, λοιπόν, έχει ο Κύπρου Χρυσόστομος αυτά τα 
χαρακτηριστικά;

«Δεῖ γὰρ τὸν Ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι» (Τίτ. Α΄ 7) αρχίζει ο 
Απόστολος. Πρέπει να είναι αδιάβλητος. Αλλά ποτέ κανείς για τον από Πάφου 
Χρυσόστομο δεν διατύπωσε οποιαδήποτε καταγγελία. Αντίθετα, μόνο λόγια 
σεβασμού και ευγνωμοσύνης λέγονται και ακούονται.

Ας δούμε  καὶ τα επόμενα χαρακτηριστικά:

«Φιλόξενον». Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πόρτα του Γραφείου του, της 
καρδιάς του και του σπιτιού του είναι πάντα ανοικτά! 

«Φιλάγαθον». Αγαπά και αναγνωρίζει το καλό, και το επαινεί χωρίς 
ανασφάλειες. 

«Σώφρονα». Σώφρων είναι αυτός που έχει σώας τας φρένας του, που 
δεν «ὑπερφρονεῖ παρ’ ὅ δεῖ φρονεῖν, ἀλλά φρονεῖ εἰς τὸ σωφρονεῖν» (Ρωμ. 
12, 3). Γι’ αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος είναι μετριόφρων χωρίς οίηση. Γνωρίζει 
ότι δεν τα γνωρίζει όλα  και γι’ αυτό επιλέγει σωστούς συνεργάτες και είναι 
συνεργάσιμος παραμένοντας απλός και ανεπιτήδευτος. 

2  «Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας», Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 26, 714Α.
3  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.428 αʹ.
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«Δίκαιον».  Όχι μόνο δεν αδίκησε ποτέ κανένα, αλλά αγωνίζεται  πάντοτε 
για τη δικαιοσύνη γνωρίζοντας ότι ο Κύριος «ἠγάπησε δικαιοσύνην καὶ 
ἐμίσησεν ἀνομίαν» (Ψαλμ.44,8).  

«Ὅσιον».  Με πραγματικό φόβο Θεού, χωρίς να υποθάλπει προσωπολατρίες 
ή άλλες καταστάσεις.

«Ἐγκρατῆ». Αν και νεότατος έγινε Επίσκοπος διάγει μια μετρημένη και 
συνεπή ζωή. Χωρίς υπερβολές ή προκλήσεις. 

Ξέρετε, εμείς οι Επίσκοποι επειδή αποκαλούμεθα άγιοι, ξεχνάμε ότι 
προηγουμένως πρέπει να είμεθα άνθρωποι. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Χρυσόστομος είναι άνθρωπος διαυγής, ειλικρινής, καθαρός, αφιλοχρήματος, 
φιλόπατρις, ασυμβίβαστος αγωνιστής, που θα προτιμούσε να πέσει ιπτάμενος 
ως αετός, παρά να ζήσει έρπων ως σκώληξ. 

Ο Μέγας Βασίλειος είπε για τον Θεολόγο Γρηγόριο, όταν τον έκανε 
Επίσκοπο μιας μικρής κωμοπόλεως «ἔστω Ἐπίσκοπος μὴ ἐκ τόπου 
σεμνυνόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν τόπον σεμνύνων ἀφ’ ἑαυτοῦ» δηλαδή θα είναι 
Επίσκοπος που δεν θα καυχιέται για τον τόπο, αλλά ο τόπος θα καυχιέται 
γι’ αυτόν. Εδώ ισχύουν και τα δύο. Και ο Αρχιεπίσκοπος καυχάται για την 
Εκκλησία της Κύπρου, και το πλήρωμά της και οι πιστοί θα καυχώνται για τον 
Αρχιεπίσκοπό τους. 

Και επειδή οι εκλογές είναι πρόσφατες, νωπές και υπάρχουν κάποιες 
σκέψεις σχετικώς με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, επιτρέψτε μου προτού 
τελειώσω να προσθέσω και τα ακόλουθα. 

Εμείς οι άνθρωποι, όσο καλοπροαίρετοι και να είμαστε, δεν μπορούμε 
να χειραγωγήσουμε το Ἅγιο Πνεύμα. «Τὸ Πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ιωάν. 
Γ΄ 8). Δεν μπορούμε ούτε να το χειραγωγήσουμε ούτε να το περιορίσουμε 
ούτε να του βάλουμε φραγμούς. Τα αξιώματα στην Εκκλησία ή μάλλον τα 
διακονήματα, δηλαδή η ιεραρχική δομή της Εκκλησίας δεν πηγάζει από τον 
λαό αλλά από τον Θεό. Και, ας μη μας παραξενεύει αυτό. Είναι θεμελιώδης 
αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. 

Αφού ο Επίσκοπος είναι «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ» και δεν αντλεί 
την πνευματική αυτή εξουσία από τον λαό, αλλά από τον Χριστό, δια των 
Αποστόλων με την αδιάσπαστη αλυσίδα της Αποστολικής διαδοχής. Δεν είναι 
δηλαδή ο Επίσκοπος εκλεγμένος πολιτικός άρχων, που αντλεί την εξουσία του 
από τον λαό. Αυτό δίδει τον ιδιάζοντα χαρακτήρα στη δομή της Εκκλησίας. 
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Βεβαίως, αυτό ισχύει ως προς τη δομή της Εκκλησίας. Ως προς τη διοίκηση 
όμως, εκεί βεβαίως, δεν έχουμε την «ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχήν», αλλά στην Ορθόδοξη  
Εκκλησία ισχύει το Συνοδικό Σύστημα και εντός αυτού η δημοκρατική αρχή 
«ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων κρατείτω». Άλλο δομή της Εκκλησίας που είναι 
ιεραρχική και αντλεί το κύρος της από τον Θεό και άλλο διοίκηση που είναι 
δημοκρατική. 

Τώρα, ως προς το «ψήφῳ  κλήρου καὶ λαοῦ» που ισχύει στην Κυπριακή 
Εκκλησία, στις εκλογές των Μητροπολιτών δεν σημαίνει ότι ο λαός διαδρα-
ματίζει πάντα τον κύριο ρόλο, αφού δεν πηγάζει από αυτόν το αξίωμα. Ο 
λαός, βεβαίως, έχει ένα ρόλο. Ποιος, όμως, μπορεί να υποστηρίξει μετά λόγου 
γνώσεως ότι πάντα η θέληση του λαού συμπίπτει πάντα με τη βούληση του 
Θεού; Και το «ἆρον, ἆρον σταύρωσον αυτόν» (Ἰωάν. ιθ. 15), ο λαός το είπε. 
Διότι ο λαός κάποτε μπορεί να χειραγωγείται, αλλά το Πνεύμα του Θεού 
ποτέ. Γι’ αυτό πολλάκις ισχύει το «ἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπων, ἄλλα δὲ Θεὸς 
κελεύει». Και τότε αποδεικνύεται ότι «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατὰ 
παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. ιη΄27). Και πρέπει αυτά τα αδύνατα, ίσως, παρά 
ανθρώποις «κελεύσματα» του Θεού να τα αποδεχόμεθα χωρίς δισταγμούς 
και επιφυλάξεις, γιατί αυτό υπαγορεύει  το γνήσιο Εκκλησιαστικό φρόνημα. 
Και ο λαός της Κύπρου ποδηγετούμενος από τους άξιους πνευματικούς του 
ταγούς, τους Επισκόπους του, απέδειξε ότι διαθέτει στον ύψιστο βαθμό αυτό 
το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος. 

Δεν μένει παρά να ευχηθούμε στον εορτάζοντα νέον Προκαθήμενον 
από την υψηλή έπαλξη που τον τοποθέτησε ο Θεός, επί του Θρόνου του 
Αποστόλου Βαρνάβα, της παλαιφάτου Κυπριακής Εκκλησίας, εν δυνάμει και 
συνέσει πολλή, υπό την επίπνοιαν του Αγίου Πνεύματος, να διακονεί και  να 
πηδαλιουχεί την Εκκλησία της Κύπρου θεοπρεπώς, θεοφιλώς και θεαρέστως. 

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριος 
Χριστόδουλος, του οποίου έχω την τιμή να είμαι βοηθός Επίσκοπος, μού 
ανέθεσε να εκφράσω δημόσια τις ευχές Του προς τον νέον Προκαθήμενον. 

ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ!  ΑΞΙΟΣ! 
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Ο πιο πάνω καθεδρικός ναός του αποστόλου Βαρνάβα υπήρξε ένα από τα 
μεγάλα οράματα του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Χρυσοστόμου Β΄, 

που ήθελε να κληροδοτήσει στο ευσεβές ποίμνιό του.
Στον λαμπρό αυτόν Καθεδρικό συναρμόστηκε το κάλλος του αρχαίου ελ-

ληνικού πνεύματος, με τις λειτουργικές ανάγκες της πίστεώς μας και τις δια-
χρονικές αξίες των χριστιανικών μας ιδεωδών, όπως αυτά εκφράστηκαν μέσα 
από την πνευματικότητα της βυζαντινή μας τέχνης.

Το πλούσιο Φως που εισέρχεται στον ναό, μάς ἀνάγει στην ηδύπνοη εκεί-
νη  πατρική πρόσκληση του Κυρίου μας:

 «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ 
ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» ( Ιωάν. 8,12).


