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† ΥΡΤΟΣΟΜΟ

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρτιεπίσκοπος  

Νέας Ἰοσστινιανῆς καί πάσης Κύπροσ, 

Παντί τῷ Υριστεπωνύμῳ Πληρώματι  

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπροσ, 

Υάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ τετθέντος ωτῆρος ἡμῶν Υριστοῦ. 

Τέθλα ἐλ Κπξίῳ ἀγαπεηά, 

«Φξηζηόο ἐπί γῆο! Ὑςώζεηε». 

Μέζα ζηή δνθώδε ἀηκόζθαηξα, πνύ δεκηνπξγεῖ θέηνο ἡ παγθόζκηα νἰθνλνκηθή θξίζε θαζώο θαί ἡ 

ἀκθηζβήηεζε ζεζκῶλ θαί ἀμηῶλ, θαί πνύ ἐπηηείλεηαη ἀπό ηή ζπζθόηηζε γύξσ ἀπό ηά ηεθηαηλόκελα εἰο βάξνο 

ηῆο παηξίδνο καο, θαινύκαζηε, γηνξηάδνληαο ηά Φξηζηνύγελλα, λά ὑςσζνῦκε πάλσ ἀπό ηόλ καηλόκελν 

θιύδσλα. Καινύκαζηε ἀπό ηήλ θθιεζία, παξαβιέπνληαο ηόλ βαξύ ρεηκῶλα, λά ζηαζνῦκε πάλσ ζηήλ 

πέηξα ηῆο πίζηεσο, ἀηελίδνληαο πξόο ηόλ ἀλαηέιινληα ζήκεξνλ «λνεηόλ ἥιηνλ ηῆο δηθαηνζύλεο», ηόλ κόλνλ 

δπλάκελνλ λά δηαιύζεη ηά δνθεξά λέθε θαί λά κᾶο ὁδεγήζεη ζηήλ εἰξήλε θαί ζηό θῶο. 

Παξά ηήλ ηξαγηθόηεηα ηῶλ θαηξῶλ θαί ηήλ ἐπηθξαηνῦζα ζύγρπζε, ηό ἀγγειηθό κήλπκα ὅηη «ἐηέρζε ἡκῖλ 

ζήκεξνλ ζσηήξ» ζπγθηλεῖ βαζύηαηα ηίο θαξδηέο καο. Μεηά ηήλ θαηάξξεπζε ὅισλ ηῶλ ὑιηθῶλ κέζσλ θαί 

ζηεξηγκάησλ, εἰο ηά ὁπνῖα εἶρελ ἐιπίζεη θαί ζηεξηρζεῖ ἡ ἀλζξσπόηεηα, ζπλεηδεηνπνηνῦκε ὅηη ηό Βξέθνο ηῆο 

Βεζιεέκ ἀπνηειεῖ ηή κόλε ἐιπίδα γηά ηό παξόλ πνύ κᾶο ἀλεζπρεῖ θαί γηά ηό κέιινλ πνύ κᾶο ηξνκάδεη. 

Δἶλαη, ὄλησο, κεγάιν θαί ἀθαηάιεπην ζηήλ ἀλζξώπηλε δηάλνηα ηό κπζηήξην ηῆο ἐλαλζξώπεζεο ηνῦ 

Θενῦ. Σηό ὑπεξθπέο αὐηό γεγνλόο βιέπνπκε ηόλ Θεό «δηά ηήλ πνιιήλ ἀγάπελ ἥλ ἠγάπεζελ ἡκᾶο»(θ. β΄,4) 

λά ἐγθύπηεη εἰο ηό ηξαῦκα ηνῦ Ἀδάκ θαί λά ηό ζεξαπεύεη θαί, ἐπί πιένλ, λά ὁδεγεῖ ηόλ ἄλζξσπν ζέ 

ςειόηεξεο βαζκίδεο ηνῦ «θαζ’ ὁκνίσζηλ». Ὁ Μνλνγελήο Υἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ, γελόκελνο ἄλζξσπνο, 

ζέιεζε λά «ἀπνθαηαιιάμῃ» ηνύο πάληαο, «ἐλ ἑλί ζώκαηη ηῷ Θεῷ δηά ηνῦ ζηαπξνῦ....θαί θηίζῃ ἐλ ἑαπηῷ εἰο 

ἕλα θαηλόλ ἄλζξσπνλ, πνηῶλ εἰξήλελ»(θ. β΄,15-16). 

Νόζεκα ἀληίζεην πξόο ηό ζθνπό ηῆο ἐλαλζξώπεζεο θαί ηό ζέιεκα ηνῦ Θενῦ εἶλαη θάζε εἴδνπο δηαηξέζεηο 

θαί δηρνζηαζίεο, δηαρξνληθό ραξαθηεξηζηηθό ηῆο ἀλζξσπόηεηαο. Καί ζήκεξα, ἀπνκαθξπλζέληεο νἱ 

ἄλζξσπνη ἀπό ηήλ ὁδόλ θείλνπ, πνύ εἶλαη ἡ δσή θαί «ἡ εἰξήλε ἡκῶλ», βξίζθνληαη κνηξαζκέλνη ζέ 

παξαηάμεηο κέ βαζηέο δηαθνξέο θαί ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα. Αὐηή ἡ ηάζε ηνύο ὁδήγεζε ζέ κίαλ 

θαηάζηαζε δηαξθνῦο ἀληαγσληζκνῦ θαί ὑπόβιεςεο θαί ἔθεξε ηή ζεκεξηλή θξίζε ζέ ὅια ηά ἐπίπεδα, 

παγθόζκηα θαί ηνπηθά, ἀιιά θαί ζέ ὅινπο ηνύο ηνκεῖο· ηόλ νἰθνλνκηθό, ηόλ πνιηηηθό, ἀθόκε θαί ηό 

δηεθθιεζηαζηηθό. Καί ζήκεξα, ὅπσο θαί ηόηε, ηόλ θαηξό «ηῆο ἐλζάξθνπ νἰθνλνκίαο» Tνπ, ἀιιά θαί πάληα, ὁ 

ἐλαλζξσπήζαο Θεόο εἶλαη ἡ κόλε ἐιπίδα ἐμόδνπ ἀπό ηήλ θξίζε. 

Τέθλα ἐλ Κπξίῳ ἀγαπεηά, 

άλ θάζε ρξόλν, πνξεπόκελνη λνεξῶο «ἕσο Βεζιεέκ», παίξλακε λέεο δπλάκεηο ἀπό ηόλ «ζπαξγάλνηο 

εἰιεζέληα» Κύξηνλ, πνιύ πεξηζζόηεξν ρξεηαδόκαζηε θέηνο λά ἀληιήζνπκε ζάξξνο θαί δύλακε γηά 

ἀληηκεηώπηζε ηῶλ ὅισο ἀληίμνσλ ζπλζεθῶλ ηῆο πνξείαο ηνῦ ἐζληθνῦ καο πξνβιήκαηνο θαί ἀλαζρεδηαζκό 

ηνῦ ἀγώλα καο. 

Ὁ ρξόλνο, πνύ δηέξξεπζε ἀπό ηήλ ηνπξθηθή εἰζβνιή θαί ηή ζπλερηδόκελε θαηνρή, δέλ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

δπζηπρῶο, γηά ὀξζή ζεκειίσζε ηνῦ ἀγώλα καο, πνύ ἀπό ηήλ ἀξρή πξνβιεπόηαλ καθξνρξόληνο. Ἀληίζεηα, νἱ 

ἀξρηθέο κηθξέο ἀπνθιίζεηο ἀπό ζέζεηο ἀξρῶλ ὁδήγεζαλ ζήκεξα ζέ πιήξε ἀπνπξνζαλαηνιηζκό θαί ζύγρπζε 



ΣΗΜ.:- Οἱ Ἐυημέριοι καθίστανται ὑπεύθσνοι γιά τήν ἀνάγνωση τῆς ἀνά τεῖρας Ἐγκσκλίοσ μας κατά τή θεία Λειτοσργία τῆς 

ἑορτῆς τῶν Χριστοσγέννων. 

 

 

ὡο πξόο ηίο ἐπηδηώμεηο καο. Ἀλεξκάηηζηνη πιένλ, ἀγόκαζηε θαί θεξόκαζηε ἀπό ηά ζπκθέξνληα ηῶλ μέλσλ 

θαί ηίο θαηαρζόληεο ἐπηδηώμεηο ηῆο Τνπξθίαο.  

Καί ἐλῶ ζά ἔπξεπε ἡ ζθέςε θαί ἡ ζπκπεξηθνξά ὅισλ λά ἦηαλ ζπληνληζκέλεο ζηήλ ἀηαιάληεπηε ἐκκνλή 

καο ζηήλ ἐθαξκνγή ὅισλ ηῶλ ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηά ηό ιαό καο θαί ζηήλ ἀπειεπζέξσζε ηῆο 

παηξίδαο καο, παξαηεξεῖηαη ἕλαο πξσηνθαλήο ἠζηθόο μεπεζκόο θαί κηά θνβεξή ἐμαρξείσζε ηῆο θνηλσλίαο 

καο. Ἄλζξσπνη, ζηνύο ὁπνίνπο ἡ Πνιηηεία ἐκπηζηεύηεθε θαίξηεο ζέζεηο, θαίλνληαη ἀλάμηνη ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ, ζέηνληαο ηό πξνζσπηθό ηνπο ζπκθέξνλ πάλσ ἀπό ηό ζπκθέξνλ ηνῦ ηόπνπ· ζεζκνί 

πεξηθξνλνῦληαη· ἡ ἄκπλα παξαβιέπεηαη· ηά ἐζληθά ἰδεώδε ινηδνξνῦληαη· νἱ ἐθπηώζεηο ζηό ἐζληθό καο 

πξόβιεκα ζπλερίδνληαη. Φηάζακε ζηό ζεκεῖν λά θνβνύκαζηε κήπσο θαί γίλνπλ ἀπνδεθηά ἀπό ηνύο 

Τνύξθνπο ηά ὅζα ἡ πιεπξά καο πξόηεηλε. 

Ἀλήκπνξνη λά παξαθνινπζήζνπκε ηίο πιεθηάλεο ηῶλ Τνύξθσλ θαί ηῶλ ζπκκάρσλ ηνπο, κέ ηνύο ὁπνίνπο 

ζπκπιένπλ, δπζηπρῶο, θαί νἱ ἐδῶ ἐθπξόζσπνη ηῶλ Ἡλσκέλσλ ζλῶλ, ἀλίθαλνη λά ἀμηνπνηήζνπκε  ηίο λέεο 

πξννπηηθέο, πνύ ἀλνίγνληαη κπξνζηά καο, κέ ηόλ ἐληνπηζκό ἐλεξγεηαθῶλ ἀπνζεκάησλ ζηόλ ηόπν καο, 

ζπξόκαζηε ἀλππνςίαζηνη ζέ πξνδηαγεγξακκέλν ζρέδην ηῶλ μέλσλ γηά ἐπηβνιή κηᾶο ἀπαξάδεθηεο 

δηαδηθαζίαο θαί κηᾶο ἐζληθά θαηαζηξνθηθῆο ιύζεο. 

Τέθλα ἐλ Κπξίῳ ἀγαπεηά, 

Γέλ ὑπάξρνπλ, δπζηπρῶο, ἄιια πεξηζώξηα πεηξακαηηζκῶλ θαί ἐξαζηηερληζκῶλ. πηβάιιεηαη ἄκεζνο 

ἀλαζρεδηαζκόο θηλήζεσλ. Βξηζθόκαζηε ζηό κεηαίρκην ηῆο ηνπξθνπνίεζεο ηῆο παηξίδαο καο. Τό ρξένο 

ἀπνηξνπῆο αὐηνῦ ηνῦ ἀπεπθηαίνπ ἐλδερνκέλνπ πέθηεη ζηνύο δηθνύο καο ὤκνπο. Ἀπό ηίο ἑθαηόλ θαί πιένλ 

γεληέο ιιήλσλ, πνύ πέξαζαλ ἀπό ηήλ Κύπξν, ἡ δηθή καο γεληά ἐπηθνξηίδεηαη αὐηό ηό δύζθνιν, ἀιιά θαί 

ηηκεηηθό θαζῆθνλ. Καινῦκε παηξηθά, ὅπσο αἰξόκελνη ὅινη ζηό ὕςνο ηῶλ πεξηζηάζεσλ, παξακεξίζνπκε 

ὁπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ηαθηηθῆο θαί ἐπηδηώμνπκε, ὅινη καδί, κηά ιύζε βαζηζκέλε ζηίο εὐξσπατθέο ἀξρέο 

θαί ζηά ἀλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Νά δηαθεξύμνπκε πξόο ὅινπο, θίινπο θαί ἐρζξνύο, ὅηη δέλ εἴκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λά ζπκβηβαζηνῦκε κέ ηό ἄδηθν, νὔηε θαί λά ἀπνδεθηνῦκε ηά ηεηειεζκέλα ηῆο βίαο. Οὐδείο 

κπνξεῖ λά κᾶο ἐπηβάιεη ιύζε ἀληίζεηε κέ ηίο ἀξρέο αὐηέο, ἄλ ἐκεῖο δέλ ζπγθαηαλεύζνπκε. 

Ὁ Φξηζηόο, κέ ηήλ ἐλαλζξώπεζή Τνπ θαί κέ ηήλ πξόζιεςε ἀπό Αὐηόλ ηῆο θνηλῆο ζέ ὅινπο ἀλζξώπηλεο 

θύζεο, ἔθεξε ηό κήλπκα ηῆο ἰζόηεηαο ὅισλ ηῶλ ἀλζξώπσλ. ζεινύζηα ἀπεκπόιεζε αὐηνῦ ηνῦ δηθαηώκαηνο 

ζά κᾶο ἀπεδείθλπε ἀλάμηνπο ηνῦ ὀλόκαηνο ηνῦ Φξηζηηαλνῦ. 

Μέ ηίο ζθέςεηο αὐηέο θαί ηήλ ἀγσλία λά ζπλέρεη ηήλ θαξδία καο γηά ηήλ πνξεία ηνῦ ἐζληθνῦ καο ζέκαηνο, 

ἀιιά θαί ηήλ νἰθνλνκηθή δπζπξαγία, πνύ ἔπιεμε κεγάιν κέξνο ηνῦ ιανῦ καο, ἀπνλέκνπκε ζέ ὅινπο, 

ἰδηαίηεξα ζηνύο πξόζθπγεο, ζηνύο ζπγγελεῖο ηῶλ ἀγλννπκέλσλ καο θαί ζηνύο ἐκπεξίζηαηνπο, ηήλ παηξηθή 

εὐινγία καο. Δὐρόκαζηε ὅπσο ὁ δη’ ἡκᾶο ἐλαλζξσπήζαο Υἱόο ηνῦ Θενῦ, ραξίδεη ζέ ὅινπο ηήλ εἰξήλε Τνπ 

θαί  ὅπσο θαηά ηόλ ἀλαηέιινληα, ἐληόο ὀιίγσλ ἡκεξῶλ, λένλ ἐληαπηόλ ηῆο ρξεζηόηεηόο Τνπ εὐηπρήζνπκε λά 

παλεγπξίζνπκε ηήλ ἀπειεπζέξσζε ηῆο παηξίδαο καο. 

 

                                                 Μεη’ εὐρῶλ ἐγθαξδίσλ ἐλ Φξηζηῷ ηερζέληη 

 

 

Ἱεξά Ἀξρηεπηζθνπή Κύπξνπ, 

      Φξηζηνύγελλα 2011. 


