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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                                                                                                          18 Μαρτίου 2009

Θεοφιλέστατε  Επίσκοπε  Ευμενείας και  εκπρόσωπε  του  Οικουμενικού 
Πατριαρχείου,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των αδελφών Ορθοδόξων 
Εκκλησιών,
Αγαπητοί εκπρόσωποι των λοιπών χριστιανικών Εκκλησιών,
Έντιμε κ. Υπουργέ Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμη κα Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έντιμοι Κύριοι Πρέσβεις,
Αξιότιμοι Κυριοι Ευρωβουλευτές και Βουλευτές,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

  Εκφράζομε τη χαρά μας και ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μας προς 
τον  πανάγαθο  Θεό,  τού  οποίου  η  Χάρις  και  το  άπειρο  έλεος   αξιώνει 
σήμερα, την αρχαιότερη εκκλησία τής Ευρώπης, να επανέρχεται στο δικό 
της το σπίτι.

 Το  45  μ.Χ.  ασπαζόταν  τον  Χριστιανισμό,   ο  πρώτος  Ευρωπαίος 
επίσημος,  ο  Ρωμαίος   κυβερνήτης   τής  Κύπρου,   ανθύπατος  Σέργιος 
Παύλος.  Από  τη  στιγμή  εκείνη,  η  Κύπρος  καθίστατο  η  Πύλη  τού 
Χριστιανισμού δια την Ευρώπη.  Έκτοτε  ο Χριστιανισμός,  αποτέλεσε το 
κύριο γνώρισμά της,  διαδραμάτισε το πιο  θετικό ρόλο δια την Ευρώπη και 
προσέφερε νόημα ζωής στους Πολίτες της.

Όταν ωρίμασε  η ιδέα τής ενοποίησης τής  Ευρώπης, η προσπάθεια, 
κατ’ αρχάς,  ξεκίνησε ως οικονομική. Πολύ γρήγορα όμως αντελήφθησαν 
ότι  η  οικονομική  ισχύς  από  μόνη  της,   δεν  μπορεί  να   αποτελέσει  το 
ασφαλές  υπόβαθρο  ούτε  και  τον   συνδετικό  κρίκο  για  την  ένωση  και 
ολοκλήρωση  τής  Ευρώπης.  Γι’  αυτό  και  πολύ  γρήγορα  και  πολύ  ορθά 
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συνέλαβαν  την ιδέα ότι η Ευρώπη θα ενοποιηθεί κυρίως πάνω στη βάση 
διαχρονικών  αρχών και αξιών. 

 Και  ιδού,  αγαπητοί  αδελφοί,  η  Εκκλησία τής Κύπρου ανοίγει  τις 
πύλες των Γραφείων της, για να εργαστεί και αυτή πάνω στις ίδιες αρχές 
και αξίες. Επί πλέον δε να προσφέρει το πνεύμα τής ορθοδοξίας και τής 
αγάπης, που διέπει το χριστεπώνυμο πλήρωμά της.

Σκοπός  των  Γραφείων  μας  είναι  να  γνωριστούμε  με  τους 
εκπροσώπους  όλων  των  κρατών  -  μελών  τής  Ε.Ε.  καθώς  και  με  τις 
αντιπροσωπείες  όλων  των  εκκλησιαστικών  αρχών  και  να  εργαστούμε 
μαζί  για  την  ευόδωση  των  υψηλών  οραματισμών  τής  Ευρώπης  και 
ιδιαίτερα για την εμπέδωση τής ειρήνης, τής προόδου και τής αγάπης σ’ 
όλο τον κόσμο. 

Δυστυχώς όμως οι ενέργειές μας δεν μπορούν να παραμείνουν μόνο 
στους υψηλούς αυτούς ιδεολογικούς στόχους.  Η ιδιαίτερη μας Πατρίδα, 
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει υποστεί   τη χειρότερη μορφή εισβολής 
και  κατοχής  από την  Τουρκία,  με  χιλιάδες  νεκρούς,  αγνοουμένους  και 
εκτοπισμένους. Συνεπώς δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς ενώπιον τής 
απαράδεκτης  κατοχής,  τού  εκτοπισμού  χιλιάδων αδελφών μας  και  της 
λεηλασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Έχουμε ηθικό χρέος να καταγγέλλουμε την Τουρκία σε όλους τους 
θεσμούς  τής  Ε.Ε.  για  τη  συνεχιζόμενη  κατοχή  τού  37%   κυπριακού 
εδάφους-μέλους  της  μεγάλης  ευρωπαϊκής  οικογένειας.  Έχουμε  ύψιστη 
υποχρέωση  να  ενημερώνουμε  συνεχώς  τους  εταίρους  μας  για  τη 
συνεχιζόμενη καταστροφή,  βεβήλωση και  λεηλασία  των μνημείων μας 
από τον τουρκικό στρατό κατοχής και το παράνομο ψευδοκράτος.

Οι ναοί μας στα κατεχόμενα έχουν καταστραφεί,  μισογκρεμισθεί 
και  λεηλατηθεί.  Μέχρι  σήμερα  κάναμε  τεράστιες  προσπάθειες  να  μας 
επιτραπεί  να  τους  επιδιορθώσουμε  με  δικά  μας  έξοδα αλλά  δυστυχώς 
απέβησαν όλες άκαρπες. Αντίθετα, στις ελεύθερες περιοχές, όλα τα δικά 
τους τεμένη έχουν συντηρηθεί και ανακαινιστεί από την κυβέρνησή μας. 
Βρίσκονται δε στη διάθεσή τους να τα χρησιμοποιούν όποτε επιθυμούν. 
Μάλιστα  δε,  τους  προτείναμε  να  τους  παράσχουμε  πάσα  δυνατή 
διευκόλυνση, την οποία περιφρονητικώς απορρίπτουν.

Αποτέλεσμα  τής   όλης  θρησκευτικής  λεηλασίας  που  έκανε  ο 
τουρκικός στρατός, οι έποικοι, οι  ιερόσυλοι και οι αρχαιοκάπηλοι, ήταν η 
κλοπή  πέραν των 50000 Βυζαντινών εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών 
και άλλων εκκλησιαστικών κειμηλίων από τους χώρους λατρείας, στους 
οποίους  βρίσκονταν  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  1974.  Ευτυχώς  πολλοί  από 
αυτούς  τους  εκκλησιαστικούς  μας  θησαυρούς  εντοπίστηκαν  σε 
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ευρωπαϊκούς  και  άλλους  δημοπρατικούς  οίκους  και  μετά  από 
συντονισμένες  προσπάθειες  τής  εκκλησίας  και  τής  κυβέρνησης  τής 
Κύπρου έχουν επαναπατρισθεί,  αφού καταβάλαμε τεράστια χρηματικά 
ποσά.

Ως  Εκκλησία  φρονούμε  ότι,  εάν  η  Τουρκία  επιθυμεί  Ευρωπαϊκή 
πορεία οφείλει   να επιτρέψει  σ’  εμάς τους χριστιανούς  τής  Κύπρου να 
επιδιορθώσουμε τους μισογκρεμισμένους ιερούς ναούς μας,  και  να μας 
παράσχει τη δυνατότητα να τους επισκεπτόμεθα όποτε επιθυμούμε για 
να τελούμε τη Θεία Λειτουργία και τα ιερά  Μυστήρια τής χριστιανικής 
μας Θρησκείας. Διότι οι χώροι αυτοί ουσιαστικά και ιστορικά ανήκουν σ’ 
εμάς  και  είναι ταυτισμένοι με   τις θρησκευτικές  μας παραδόσεις, από 
τής  εμφανίσεως τού  χριστιανισμού και  εντεύθεν,  δηλαδή  εδώ και  δύο 
χιλιάδες χρόνια.

 Πιστεύουμε ακραδάντως ότι οι εταίροι μας  δεν πρέπει να βλέπουν 
την Τουρκία ως μία μεγάλη αγορά και να επιδεικνύουν ελαστικότητα  στις 
απαιτήσεις της αλλά ως μία χώρα, η οποία οφείλει να εναρμονισθεί με τα 
ευρωπαϊκά ιδεώδη και θέσμια. Τότε και μόνο η Ευρώπη θα επιτύχει στους 
στόχους  της  και  θα  δώσει  το  μήνυμα  στις  υπό  ένταξη  χώρες  ότι,  εάν 
επιθυμούν να έχουν ευρωπαϊκή πορεία, οφείλουν και να συμπεριφέρονται 
ευρωπαϊκά. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω με έμφαση ότι εάν η Τουρκία 
αγνοήσει τις  εκκλήσεις μας τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από τού να 
απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
να  διεκδικήσουμε  με  όλα  τα  ένδικα  μέσα  το  σεβασμό  προς  τα 
απαράγραπτα δικαιώματά μας.

Αγαπητοί Φίλοι, 

Επιθυμώ,  από  κέντρου  καρδίας,  να  εκφράσω  τα  βαθύτατα 
αισθήματα των ευχαριστιών μας προς όλους εκείνους που συντέλεσαν 
στην  ευόδωση  τής  λειτουργίας  των  Γραφείων  αυτών.  Και  πρώτιστα 
απευθύνω τόσο τις  θερμές  ευχαριστίες μου όσο και τα  αισθήματα τού 
σεβασμού  μου  προς  τον  Παναγιώτατο  Οικουμενικό  Πατριάρχη  και 
περιπόθητο  εν  Χριστώ  αδελφό  κ.  κ.  Βαρθολομαίο  για  την  πολύτιμη 
στήριξή του  για τη λειτουργία των Γραφείων μας, τα οποία θα βρίσκονται 
εντός της ιδικής του πνευματικής δικαιοδοσίας.

Ευχαριστίες εκφράζω επίσης προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Βελγίου και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. Παντελεήμονα για την αγαστή 
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συνεργασία   που  επέδειξε  και  την  πολύτιμη  συνδρομή  πού  μάς 
προσέφερε. 

Θερμά  ευχαριστούμε,  επίσης,  τον  εκ  των  Αντιπροέδρων  τού 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  Έντιμο  κ.  Mario Mauro και  την  Επίτροπο 
Υγείας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης Έντιμη κ. Ανδρούλα   Βασιλείου  για τους 
πολύ,  για  μας,  τιμητικούς  χαιρετισμούς  τους,  καθώς  επίσης  και  τον 
Βυζαντινό χορό για τους εκκλησιαστικούς ύμνους που μάς έψαλλε. 

Θερμότατα ευχαριστούμε  και  τον ακαταπόνητο  αντιπρόσωπο τής 
Εκκλησίας  τής  Κύπρου  Θεοφιλέστατο  Χωρεπίσκοπο  Νεαπόλεως  και 
αγαπητό  εν  Χριστώ  αδελφό  κ.  Πορφύριο,  ο  οποίος,  με  ένθεο  ζήλο  και 
αγάπη,  ανέλαβε την ευθύνη και πέτυχε την πραγματοποίηση,  σε πολύ 
σύντομο  χρονικό  διάστημα,  της  λειτουργίας  των  Γραφείων  μας,  που 
σήμερα έχουμε την εξαιρετική χαρά να εγκαινιάζουμε.

Ευχαριστίες εκφράζουμε ωσαύτως και προς τους άξιους συνεργάτες 
του, τόσο για το πνεύμα της ομοθυμίας το οποίο επέδειξαν όσο και για το 
μέχρι σήμερα επιτελεσθέν αξιόλογο έργο τους.

Επιθυμώ και πάλιν,  εκ βαθέων, να εκφράσω τα μύχια αισθήματα 
τής  ευγνωμοσύνης  μου  και  τής  δοξολογίας  μου  προς  τον   Δωρεοδότη 
Κύριο για την εξαιρετική και προνομιακή ευλογία Του, που χαρίζει προς 
την Εκκλησία τής Κύπρου.

Τέλος, εύχομαι, από μέσης καρδίας, όπως ο Κύριος   ενισχύει όλους 
στη ζωή και στα έργα Σας, όπως ευλογεί και στερεώνει το Γραφείο, που 
τώρα  εγκαινιάζουμε  και  όπως  χαρίζει  κάθε  επιτυχία  στους  υψηλούς 
οραματισμούς τής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εδραίωση τής παγκόσμιας 
Ειρήνης, Δικαιοσύνης και Ελευθερίας.

Η  χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και 
Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων ημών.

Σάς ευχαριστώ θερμά. 

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2009.


