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«Καί τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν» (Ψαλμ. ρα΄, 13). 
 
Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης ήλθαμε απόψε εδώ -με την ευκαιρία 

και του Φιλολογικού τους Μνημοσύνου, αλλά και της Έκθεσης Φωτογραφίας 
εις μνήμη τους- για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τις ευγνώμονες 
ευχαριστίες μας προς τους αειμνήστους Γεώργιο Παρασκευαΐδη, Τάσσο 
Παπαδόπουλο, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α΄ και Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Ιάκωβο, για την πολύμορφη και πολυσήμαντη προσφορά τους προς 
τη νήσο μας και προς τον Κυπριακό Ελληνισμό. 

 
Ευλαβικά στρέφουμε προς αυτούς τις σκέψεις μας κα αποτίουμε τον 

πρέποντα φόρο τιμής για τους επίπονους και πολυετείς αγώνες τους υπέρ της 
ελευθερίας της Κύπρου μας και της εθνικοθρησκευτικής επιβίωσης του λαού 
μας στις πατρογονικές τους εστίες. Πολύ εύστοχα η εγκαινιαζόμενη Έκθεση 
Φωτογραφίας φέρει το γενικό τίτλο «Η Κύπρος των Ελλήνων», αφού παντού 
και πάντοτε, ως αληθινοί Έλληνες πατριώτες, και ως γνήσιοι απόγονοι 
ενδόξων προγόνων, είχαν και οι τέσσερις την Κύπρο διαρκώς στις σκέψεις και 
στις καρδιές τους.  

 
Αναμφίβολα, η μέχρι αυτοθυσίας αγάπη τους προς την πατρίδα και ο 

άσβεστος πόθος τους για δικαίωση του αγώνα του λαού μας, με την 



 2 

αποχώρηση από την Κύπρο όλων των στρατευμάτων εισβολής και των 
εποίκων, με την επανένωση της νήσου μας, με την επιστροφή όλων των 
προσφύγων μας στα χωριά και στις πόλεις τους μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, 
ελευθερίας, ειρήνης και δικαιοσύνης, με την εφαρμογή σε όλη την έκταση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, και για όλους τους νόμιμους γηγενείς Κυπρίους 
πολίτες, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη διακρίβωση της ζωής όλων 
των αγνοουμένων μας, αποτελούν αστείρευτη πηγή, από την οποία ο λαός μας 
θα αντλεί πάντοτε δύναμη και ενίσχυση, μέχρι την άγια ημέρα της 
απελευθέρωσης του τουρκοκατεχόμενου σήμερα βόρειου τμήματος της 
πατρίδας μας και τη δικαίωση. Με τη διοργάνωση της Έκθεσης Φωτογραφίας, 
αλλά και του Φιλολογικού τους Μνημοσύνου, υπογραμμίζουμε ότι οι 
αείμνηστοι Γεώργιος Παρασκευαΐδης, Τάσσος Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος Α΄ και Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος με την όλη ζωή 
και τα έργα τους υπέρ της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού 
κληροδότησαν σε όλους μας διαθήκη ιστορικού χρέους και πατριωτικού 
καθήκοντος. Διέγραψαν, ακόμη, με το δικό τους παράδειγμα και τη δική μας 
πορεία, που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, και που οδηγεί στην ελευθερία και 
στη δικαίωση της πατρίδας μας και στην ευτυχία, επιτυχία και προκοπή του 
Κυπριακού λαού στο σύνολό του. Για όλους αυτούς τους λόγους, αιώνια θα 
είναι πάντοτε η ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς.  

 
Τιμώντας απόψε τη μνήμη τους, αναβαπτιζόμαστε στο πνεύμα των 

υπέροχων αγώνων τους, ώστε και εμείς με τη σειρά μας -Ηγεσία και λαός- να 
σταθούμε όρθιοι, ασυμβίβαστοι, αμετακίνητοι, ανυποχώρητοι και ακλόνητοι 
στις επάλξεις του χρέους και του καθήκοντος. Από τη δική μας μεριά -από τη 
μεριά της Εκκλησίας, που πάντοτε βρισκόταν στην πρώτη γραμμή όλων των 
εθνικών μας αγώνων- διακηρύσσουμε ότι «αυτή η γη είναι δική μας, και κανείς 
δεν μπορεί να μας την πάρει», αν εμείς δεν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας με 
την υπογραφή μας!  Αυτά θα μας έλεγαν -είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό- οι 
αείμνηστοι τέσσερις αδελφοί μας, αν μπορούσαν να μας μιλούσαν απόψε.  

 
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι, αντλώντας δύναμη και ενίσχυση από το 

φωτεινό τους παράδειγμα, θα φτάσουμε στην άγια ημέρα της δικαίωσης. Αρκεί 
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να κρατήσουμε μέχρι τέλους ψηλά τα λάβαρα και τις σημαίες του αγώνα, 
παραμένοντας αμετακίνητοι προασπιστές των δικαίων μας.  

 
Θερμά συγχαίροντας την εφημερίδα «Παγκύπριος», και γενικά όλους 

τους συντελεστές τόσο της Έκθεσης Φωτογραφίας «Η Κύπρος των Ελλήνων», 
όσο και του Φιλολογικού Μνημοσύνου, και ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Σολωμού, 
για τη συμβολή τους, χαιρετίζουμε την Εκδήλωση και ευχόμαστε όπως 
σύντομα, με τη βοήθεια του Θεού, οι αγώνες και οι θυσίες των αειμνήστων 
Γεωργίου Παρασκευαΐδη, Τάσσου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Χρυσοστόμου Α΄ και Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου για μια Κύπρο 
ελεύθερη και δικαιωμένη εύρουν την εκπλήρωσή τους. Θα είναι η στιγμή τότε 
που και οι ψυχές τους θα εύρουν την επανάπαυση και την ηρεμία τους στην 
αιωνιότητα. 
 

Ευχαριστούμε. 
 
       Ευχέτης προς Κύριον 
      + Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
          19 Ιουνίου 2009.   


