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Αγαπητοί μας, Χριστός Ανέστη! 

Με πολλή χαρά χαιρετίζουμε την τιμητική αυτήν εκδήλωση, την οποία 

διοργανώνει  η  Ιερά  Μητρόπολη  Ταμασού  και  Ορεινής  και  η  οποία  είναι 

αφιερωμένη στην Εργατική Πρωτομαγιά. Προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 

Ταμασού και Ορεινής και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. Ησαΐα, ο οποίος είχε 

και  την  ωραία  και  ευγενή  έμπνευση  και  ιδέα,  απευθύνουμε  τα  θερμά  και 

ειλικρινή μας συγχαρητήρια. 

Εκφράζουμε, επίσης, την ικανοποίησή μας τόσο για την απόφαση όπως, 

μέσα στα  πλαίσια  του  εορτασμού  τούτου,  τιμηθούν  και  οι  επικεφαλής  των 

συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για την όλη συμβολή τους 

στην προαγωγή των εργατικών πραγμάτων στον τόπο μας,  όσο και  για  το 

πολύ ενδιαφέρον θέμα της ομιλίας «Εκκλησία και Εργατικό Δίκαιο», αλλά και 

για το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Από τη δική μας μεριά,  και  με  την ευκαιρία της εκδήλωσής σας,  που 

συμπίπτει  και  με  την  Εργατική  Πρωτομαγιά,  απευθύνουμε  εγκάρδιο 

χαιρετισμό αγάπης και τιμής προς όλους γενικά τους εργαζόμενους του τόπου 

μας. Αναμφίβολα, μεγάλη και σημαντική υπήρξε -και είναι- η συμβολή και η 

προσφορά της υπερήφανης και τιμημένης εργατικής τάξης του λαού μας στην 

πρόοδο  και  οικονομική  ανάπτυξη  της  μικρής  μας  πατρίδας.  Ιδιαίτερα 



εξαίρουμε  και  επαινούμε  τις  μεγάλες  -ή  ορθότερα  υπέρογκες-  θυσίες,  τις 

οποίες  επωμίσθηκαν  αγόγγυστα  οι  εργαζόμενοι  μας,  στην  υπεράνθρωπη 

προσπάθεια όλου του λαού μας για ανάκαμψη της οικονομίας της νήσου μας 

και  στήριξη  του  κράτους,  ύστερα  και  από  τη  φοβερή  καταστροφή,  που 

επεσώρευσε στον τόπο μας η βάρβαρη τουρκική εισβολή.

Οπωσδήποτε,  δεν  χρειάζεται  να  τονίσουμε  ότι  σε  κάθε  άνθρωπο  η 

εργασία είναι απαραίτητη, αλλά και ευλογημένη από το Θεό και την Εκκλησία. 

Χωρίς  αυτήν,  όχι  μόνο  οι  υλικές  ανάγκες  του  δεν  είναι  δυνατό  να 

ικανοποιηθούν,  αλλ’ ούτε και μπορεί να επιτευχθεί η ηθική και πνευματική 

του εξέλιξη. Τονίζει  χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος προς εκείνους,  οι 

οποίοι σκόπιμα, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αποφεύγουν να εργασθούν: «εἴ  

τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω»! (Β ΄Θεσσ. γ΄, 10). 

Αξιοποιούμε, ακόμη, την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε ότι πάνω από 

τα ταξικά ή κομματικά λάβαρα και συνθήματα, η Εκκλησία καλεί όλους -και 

τους  εργαζόμενους  και  τους  εργοδότες  και  όλο  γενικά  το  λαό  μας-  όπως 

ενταχθούν και συστρατευθούν κάτω από ένα και μόνο λάβαρο, το λάβαρο της 

εν Χριστώ αγάπης και δικαιοσύνης!

Αναφορικά και με το θέμα της ομιλίας σας, και ακολουθώντας και το 

παράδειγμα του  σταυρωθέντος  και  Αναστάντος  Χριστού,  δεν  χρειάζεται  να 

τονίσουμε ότι η Εκκλησία στέκεται πάντοτε δίπλα στους αδικημένους, στους 

αδύνατους και στους κατατρεγμένους. Μακαρίζει μάλιστα τους «δεδιωγμένους 

ἕνεκεν δικαιοσύνης». 

Για την Εκκλησία δεν υπάρχουν -δεν πρέπει να υπάρχουν- τάξεις, αλλά 

οι εν Χριστώ αδελφοί άνθρωποι, οι οποίοι οφείλουν να ζουν, να εργάζονται και 

να δημιουργούν κάτω από ένα και μόνο νόμο: το νόμο της  «καινῆς ἐντολῆς», 

που έφερε ο Κύριος στον κόσμο, δηλαδή το νόμο της χριστιανικής αγάπης! Με 
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απλούς λόγους, μόνο αν ο εργοδότης φτάσει στο πνευματικό ύψος, ώστε στο 

πρόσωπο  του  εργαζόμενου  να  βλέπει  τον  ίδιο  τον  εαυτό  του,  και  αν  ο 

εργαζόμενος  μπορέσει  να τοποθετεί  τον εαυτό του  στη θέση του  εργοδότη, 

είναι  δυνατό  να  εδραιωθούν  σχέσεις  εργατικής  ειρήνης,  γαλήνης  και 

συναδέλφωσης, και όχι αντιπαράθεσης και αντιπαλότητας. Κάτω απ’ αυτά τα 

δεδομένα,  θα  εξαλειφθεί  και  το  ελεεινό  φαινόμενο  της  εκμετάλλευσης 

ανθρώπου  από  άνθρωπο.  Κάτω  απ’  αυτά  τα  δεδομένα,  ακόμη,  θα  γίνει 

συνείδηση ότι «ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ»!

Με  αυτές  τις  σκέψεις,  θερμά  συγχαίρουμε  τους  αγαπητούς 

Συνδικαλιστές,  οι  οποίοι  επάξια  θα  τιμηθούν  από  τον  Πανιερώτατο   Άγιο 

Αδελφό και την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. Θερμά συγχαίρουμε, 

επίσης,  και  όλους  γενικά,  οι  οποίοι  εργάσθηκαν  και  κοπίασαν  για  να 

πραγματοποιηθεί η ωραία αυτή Πρωτομαγιάτικη Εργατική εκδήλωση.

Ευχόμαστε,  τέλος,  όπως ο Αναστάς Χριστός ευλογεί και ενισχύει τόσο 

εσάς, όσο και όλους τους εργαζόμενούς μας, στους καθημερινούς σας αγώνες 

για «τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον».

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, εργατικά και καρποφόρα!

                                 Ευχέτης προς Κύριον

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

        29 Απριλίου 2009.
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