
«Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο Ν…» 
(Αντί Χρονικού) 

 
Οι καιροί ου μενετοί.  
Πολλοί «αγωνίστηκαν» (!) να «εξαλείψουν» την 

Κύπρον. Από τον χάρτη τον Ελληνισμόν. Την 
Ορθοδοξία…  

Το εντυπωσιακό; Τούτο το ενέργημα επεχείρησαν 
(και) οι φρουροί των… συνόρων. 
 Ήταν εδώ, για να μας προστατέψουν (!) 
 Να μας ενισχύσουν, ναι, το φρόνημα (!) 
 Να μπορέσουμε να περάσουμε από τις όποιες 
συμπληγάδες και τους κύκλωπες. 
 Τελικά; «Έπεα πτερόεντα». Ναι! Πομφόλυγες.  
 Περισσότερο ετρώθη η Εκκλησία μας. Όχι ως 
θεσμός βέβαια. Μα ποίμνιο. 
 Τα θύματα πολλά. 
 Στόχευση ή «διαγραφή»(!) του Αείμνηστου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από της Ιστορίας τις δέλτους.  
 Μένος έντονο. Αδικαιολόγητο. Και ανεξήγητο. 
 Δολοπλοκίες. Κρυψίνοιες. Υποκρισία.  

Αποτέλεσμα; 
Η απάντηση του Πάπα («σύνοδος Φερράρας-

Φλωρεντίας) σ’ επανάληψη (1449 μ.Χ.): Nihil  fecimus. 
(Ουδέν εποιήσαμεν). 

Ξύπνησε όμως (ήταν εν αναμονή), ο «λέων» του 
βορρά.  

Άρπαξε την ευκαιρία η λαίλαπα. 
Εισέβαλε στην Κύπρο η Τουρκία.  
Ανεξίτηλα τα ίχνη και οι πληγές. Οι στερήσεις. Η 

κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ξεριζωμός. 
Πρόσφυγες στον … τόπο μας. Ορατά ακόμα τα σημάδια 
του προσωρινού. Ως τώρα. 

Ποια η βάση; 
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Το δίκαιο του ισχυρoτέρου; 
Με ποια λογική; 
Η προσφυγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ουδέν 

απέδωσε. Υπεγράμμισε όλων εκείνων που μιλούσαν (και 
μιλούν) για δημοκρατία, την υποκρισία. 

Το «μα, ξέρετε…» σε πρώτη ζήτηση. 
Ο Θεός όμως δεν χρειάζεται την άδεια 

οποιουδήποτε, για να παρέμβει. 
Δυσκολευόμαστε. Αλλά, με τη βοήθειά Του, 

αγωνιζόμαστε. Στέκουμε στις πολεμίστρες ακόμη.  
Δεν συγχύζουμε τα φώτα με τις πηγολαμπίδες. 

Κάθε άλλο. 
Μέσα μας τα αισθήματα της πίστης και των 

ιδανικών της φυλής ιριδίζουν εσαεί. 
Μεγάλος ο εντυπωσιασμός όλων εκείνων που 

είχαν την ευκαιρία να δουν (και ν’ ακούσουν) 
συνέντευξη του «θρησκευομένου»(!) του εσμού των 
υπαιτίων. 

Μίσος εξέπεμπε. 
Αισθήματα στυγνά. Ανατριχιαστικά. 
Είπε μεταξύ άλλων: 
«Ναι. Τους έπρεπε. Καλά τους κάναμε» (!) 
Εδώ ξεμυτίζει αφελής απορία αφελούς παπά. 

(Αναπάντητη βέβαια): 
«Υπηρέτησε άραγε καθόλου στο Άουσβιτς;» 
Δεν προσπαθώ να γίνω δημιουργός ανθρωπίνων 

χαρακτήρων. Παρουσιάζω, χωρίς μελοδραματισμούς και 
περιττές εξάρσεις της ζωής την επιστήμη «της οποίας οι 
δυνάμεις φθείρουν μέχρις εξαφάνισης τα ορόσημα του 
θανάτου» (Ντέλια Όυενς).  

Δεν επικαλούμαι όποιες μυθοπλασίες. Απλώς 
επιμένω στων γεγονότων την αντιμετώπιση, όχι ως ένα 
είδος ζωντανού μουσείου. Μα την πλανητική κατοχή από 
την αγγλοαμερικανική γλώσσα. Και η νοοτροπία αφού, 
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κατά τον Τζώρτζ Στάϊνερ: «Μόνο η ποίηση ξεφεύγει από 
την κατοχή αυτή και γίνεται το καταφύγιο των εθνικών 
γλωσσών. Σ’ αυτές τις γλώσσες συμπεριέλαβε και την 
ίδια την αγγλική. Κι αυτό, αφού (σύμφωνα με τον 
Ουμπέρτο Έκο) «η γλώσσα της Ευρώπης είναι η 
«μετάφραση». 

Η επελθούσα τότε πανώλης (γράφε βαρβαρότητα) 
έχει κατά πολύ ξεπεράσει το χιτλερικό άγος κατά 
παρασάγγας άχθος αρούρης κατά πάντα. 

Αναδύονται, παράλληλα, κάποιες διάσπαρτες 
τάσεις αποπροσανατολισμού του λαού. Αμηχανίας. 
Ανησυχίας. Πολιτισμικού εξωτισμού.  

Ζητούνται προσβάσεις αναθεωρητισμού. 
Επινοητικότητας. Στόχος: Η μετωπική «σύλληψη» των 
ανθρώπων. Η αποφυγή όποιας αναπαλαίωσης (!) 

Εντείνεται ο ρόλος της Εκκλησίας λοιπόν. 
Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος. Πλήρωση των 

κενωθέντων θρόνων. Προσπάθεια έντονη 
αποκατάστασης της ειρήνης και της αγάπης.  

Η θέση Χωρεπισκόπου στην Αρχιεπισκοπή είναι 
κενή. 

Προτείνεται στον π. Βαρνάβα Σολωμό. 
Η αποδοχή του, του επιφύλαξε τεράστιες 

εκπλήξεις. Συγκρούσεις καθηκόντων. Προβληματισμών. 
«Δρυός πεσούσης…» 

Δεν βιάζεται να τοποθετηθεί. 
Υποβόσκουν οι παγίδες. Οι σκόπελοι. Οι  ύφαλοι.  
Αχαρτογράφητη η περιοχή.  
Εν τω μεταξύ ο Αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος αναχωρεί για την ουράνια πατρίδα . 
Διάδοχος ο από Πάφου Χρυσόστομος. 
Οι της Εκκλησίας βάλλονται πανταχόθεν. «Πυρ 

ομαδόν». Και «κατά ριπάς» βεβαίως. 
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Στόχευσαν και κατά του Εκκλησιαστικού 
Δικαστηρίου (διαζύγια). Κατάργηση των πάντων. 
(Θεσμών. Νόμων. Προνομίων κλπ.) 

Δολοπλοκίες. Ψεύδη. Ατασθαλίες. Εν παντί!  
Ο Θεός για μια ακόμη φορά όμως ευλόγησε. 
Σε κάποια φάση ζητήθηκε από τον Μακαριώτατο 

να στείλει στο Ρ.Ι.Κ. κληρικόν. Για εκπομπή για τα 
διαζύγια.  

Ο Μακαριώτατος μου ανέθεσε. 
Ο Θεοφιλέστατος, όχι απλώς συμφώνησε, αλλά με 

κάλεσε και μου υπεγράμμισε διάφορα δύσκολα σημεία.  
Ήταν κατατοπιστικώτατος. 

Εκεί; Πολλά τα τραγελαφικά. «Πλίνθοι, 
κέραμοι…»  

Η όλη «περιπέτεια» θύμιζε comedia de l’ arte. 
Ευχαρίστησα τον Θεοφιλέστατον. 
Οι βολές εναντίον μου; Διαρκείς.  
Ζητήθηκε πτυχίο Νομικής. 
Ήλθε και αυτό.  
Σε αρκετές περιπτώσεις αισθάνθηκα να βαδίζω 

ξυπόλυτος στ’ αγκάθια. Να παραιτηθώ. 
Ενημέρωσα τον Θεοφιλέστατο. 
Πλήρης άρνηση. Αμετάπειστος. 
Η θέση Του; «Στο μετερίζι του ο καθένας». 
Η συνεργασία συνεχίστηκε, παρά τις διαβολές και 

τα συμπαρομαρτούντα. 
Αισθάνομαι την ανάγκη εν πετώντι καλάμω, 

κατάθεση τούτων των εμπειριών, σαν δυό σπυριά λιβάνι 
στη μνήμη του Θεοφιλέστατου. Μαζύ με το «ευχαριστώ» 
μου πάντα. 

Καλήν Ανάσταση, Θεοφιλέστατε! 
Μέμνησθε και ημών, ταπεινά παρακαλούμε.  

 
+ ο π.Γ. 


