
«Μακαπιζηόρ Μηηποπολίηηρ Παύλορ ωρ Πνεςμαηικόρ Παηέπαρ» 

Ομιλία κςπίαρ Ανηωνίαρ Κολλιαπάκη, πποέδπος ηος Σςνδέζμος «Σςνεξέλιξη 

12 Νοεμβπίος 2011 
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δπζαλαπιήξσην θελό ζηα πλεπκαηηθά ηνπ ηέθλα: ‘Μπξίνπο παηδαγσγνύο έρεηε, 

αιι’ νύ πνιινύο Παηέξαο’... Υπήξμε «άλδξαο εππξεπήο θαη θεθνζκεκέλνο πθ’ 

απάλησλ ησλ πξνζόλησλ»  

     Ο Μαθαξηζηόο «ηαο εληνιάο ηνπ Θενύ νπθ επειάζεην», ηελ Αγάπε πξνο ην 

Θεό αιιά θαη πξνο ηνπο αλζξώπνπο…  αγάπεζε ην Θεό «εμ’ όιεο ηεο  

θαξδίαο…..θαη ηνλ πιεζίνλ σο ζεαπηόλ». «-Με ιππάζηε,  ηώξα έρεηε έλα γην 

κνλαρό ζηνλ Οπξαλό θη έλα γην Αξρηεξέα ζηε γε», ήζαλ ηα ιόγηα ηνπ Μαθαξηζηνύ 

Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο  θπξνύ  Παύινπ πξνο ηε κεηέξα  πνπ ν γηνο ηεο ‘έθπγε’   

γηα ηνπο νπξαλνύο….  Δελ αξθείην ζε ιόγνπο παξεγνξίαο, ζπλέπαζρε θαη 

ζπκπνξεπόηαλ κε ην πνίκληό ηνπ, σο ζηνξγηθόο Παηέξαο θαη Παηδαγσγόο ‘ελ 

λνπζεζία Κπξίνπ’.  

     «-Ψο θαιόο Πνηκήλ ζα αλαιώζσ ηνλ εαπηό κνπ θαη ηελ ςπρή κνπ αθόκε ζα 

ζύζσ, ππέξ ησλ ινγηθώλ κνπ πξνβάησλ, ηα νπνία κνπ εκπηζηεύζεθε ν 

Αξρηπνίκελαο Φξηζηόο. ….Θα γίλσ «ηνηο πάζη ηα πάληα, ίλα πάλησο ηηλάο ζώζσ», 

είρε δεζκεπηεί θαηά ηνλ ελζξνληζηήξην ιόγν ηνπ (10ε Απξηιίνπ, 1994). 

Σπλνδνηπόξνο θαη ππνζηεξηθηήο ζην δύζθνιν έξγν ησλ γνλέσλ θαη ηεο αγσγήο 

ησλ παηδηώλ. Κήξπηηε, όηη είλαη ζπλεξγνί ζην έξγν ηνπ Θενύ, δηεπθξηλίδνληαο όηη 

ν Θεόο είπε ζηνπο Πξσηνπιάζηνπο «ην ‘απμάλεζζε θαη πιεζύλεζζε’ ακέζσο κεηά 

ηε δεκηνπξγία ηνπο θαη πξηλ από ηελ πηώζε, ηνλίδνληαο όηη ε παηδνπνηία είλαη 

πξνπησηηθή επινγία θαη εληνιή ηνπ Θενύ ζηνλ άλζξσπν».  

     Η ζρέζε κε ηα πλεπκαηηθά ηνπ ηέθλα, ήηαλ πξόηππν ζρέζεο γνλέα πξνο ηα 

παηδηά ηνπ. Φαξαθηεξηδόηαλ από  «ππνκνλή θαη αγάπε,  απζηεξόηεηα θαη 

επηείθεηα,  έιεγρν θαη ηθεζία,  παξαηήξεζε θαη παξάθιεζε,  ζνβαξόηεηα θαη 

απιόηεηα» Με δηάθξηζε θαη θαηά πεξίπησζε. ΄Ηζαλ ηπρεξνί όζνη ηνλ είραλ 

Πλεπκαηηθό, ηπρεξά ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ αλάινγν πξόηππν ζπλαιιαγήο. Πξόηππν, θαηά ηελ θαζ’ εκάο 

Παξάδνζε, πνπ ζπγθιίλεη  κε ηα ζύγρξνλα  δεδνκέλα ηεο Χπρνινγίαο.  Κη απηό 

ράξηο ζηελ πνιύπιεπξε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ζηα πλεπκαηηθά ηνπ 

ραξίζκαηα αιιά θπξίσο ζην θσηηζκό ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.  



     Είρε ην ξόιν ηνπ ηαγνύ-εγέηε θαη δηαρεηξηδόηαλ κε απιόηεηα θαη θπζηθόηεηα 

ηνπο άμνλεο ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ζηελ αγσγή ησλ παηδηώλ. Τελ νξηνζέηεζε, 

ηελ επηθνηλσλία, ηελ παξακπζία ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Σηελ επνρή καο 

πνπ θαηαηξύρεηαη από   ζύγρπζε ξόισλ θαη αμηώλ, νη ζέζεηο θαη νη απόςεηο ηνπ 

ήζαλ μεθάζαξεο, ρσξίο θακία αληίθαζε ιόγσλ θαη έξγσλ. Η ιέμε ζπκβηβαζκόο ζε 

ζέκαηα αξρώλ ηνπ ήηαλ άγλσζηε. Με πόλν παξαθνινπζνύζε ην βνκβαξδηζκό ηεο 

λενιαίαο από «αζετζηηθά, πιηζηηθά θαη ζαηαληζηηθά κελύκαηα πνπ 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ, απνδπλακώλνπλ θαη παξαιύνπλ ηελ ςπρή». 

     Ο καθαξηζηόο, Μεηξνπνιίηεο Παύινο δηεπνίκαλε ην Πνίκληό ηνπ «σο 

πιεξεμνύζηνο θαη ππεύζπλνο απέλαληη ηνπ Θενύ», «ζεκαηνθύιαθαο ηεο 

Οξζόδνμεο πίζηεσο». «Αλεθνξηθή παξακέλεη ε πνξεία καο, γεκάηε πνιιά 

εκπόδηα, ζαο θαιώ ζε εγξήγνξζε», έιεγε.    

     Ψο ηνπνηεηεξεηήο ζηε Μόξθνπ είρε εθδώζεη εκεξνιόγην, ζην νπνίν θαίλεηαη ε 

θξνληίδα ηνπ ή /θαη ε αγσλία ηνπ λα γλσξίζεη ν ιαόο ηελ Οξζόδνμε πίζηε. 

Αλαθέξεηαη ζε απηό… «Οη νηθνπκεληθέο ζύλνδνη….εθθξάδνπλ ην ζπλνδηθό 

ζύζηεκα θαη δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα ηεο Εθθιεζίαο, ….ην νπνίν αγλνεί 

πξσηνθαζεδξίεο θαη ελζαξξύλεη ηνλ εζσηεξηθό δηάινγν, νπδέπνηε άιιαμαλ 

δόγκαηα πξνεγνύκελσλ Σπλόδσλ…. Ψο απόγνλνη αγίσλ θαη ζενθόξσλ Παηέξσλ, 

πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε ηελ Οξζόδνμε πίζηε καο θαη λα παξακείλνπκε πηζηνί ζ’ 

απηήλ, αλ δελ ζέινπκε λα θαηαζηξαθνύκε κέζα ζην ζπλνζύιεπκα ηνπ 

Οηθνπκεληζηηθνύ Σπγθξεηηζκνύ»....«Ο Φξηζηόο είλαη ε θεθαιή ηεο Εθθιεζίαο θαη 

όρη ν Πάπαο…ν  Παπηζκόο, κεηέηξεςε ην Θεαλζξώπηλν Σώκα ηνπ Φξηζηνύ ζε έλα 

εγθόζκην εθθιεζηαζηηθό Οξγαληζκό…ελώ….. θάζε Πξνηεζηάληεο κε ηε ρξήζε 

ηνπ Οξζνινγηζκνύ γίλεηαη αιάζεηνο. Η νξζόδνμε Εθθιεζία είλαη ε γλήζηα 

Απνζηνιηθή Εθθιεζία…». Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε θαζνξηζηηθή παξνπζία ηνπ  ζηε 

Δακαζθό, κε εκπεξηζηαησκέλεο ζέζεηο,   θαηά ηεο ελώζεσο κε ηνπο κνλνθπζίηεο, 

ή ε ζέζε θαηά ηεο θαύζεσο ησλ λεθξώλ, «ε ηαθή ηνπ λεθξνύ είλαη ζεία ‘γε εη θαη 

εηο γελ απειεύζε’. 

    Ψο Εζληθόο Καζνδεγεηήο ζπλέβαιε «λα θξαηεζεί αλαιινίσηε θαη άθζνξε ε 

εζληθή ζπλείδεζε ησλ ινγηθώλ πξνβάησλ» πνπ αξλνύληαη λα είλαη ζπξθεηόο 

αγέιεο, «ώζηε λα παξακείλνπλ αδνύισηα, απξνζθύλεηα, ειεύζεξα, 

δηθαησκέλα»….» Έηξεμε παληνύ, κνλάρνο, όπσο αλαθέξεη ν εζληθόο καο πνηεηήο, 

‘ρηππώληαο πόξηεο’ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ ειεπζεξία 

ηεο Κεξύλεηαο ηνπ, θαη όιεο ηεο Κύπξνπ, Σηε Γελεύε, ζηελ επηηξνπή αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

ειεπζεξηώλ ζηα θαηερόκελα θη  έγξαθε γηα ην δξάκα ησλ εγθισβηζκέλσλ εθηόο 

θαη εληόο Κύπξνπ. 



     Ψο αθξαηθλήο Οξζνδόμνο Ιεξάξρεο θαη θινγεξόο Παηξηώηεο, είρε «ζηξακκέλε 

ηελ ςπρή θαη ηελ θαξδηά, ζην Γνιγνζά θαη ζηελ Ειιάδα» Ο αζθεηήο –Επίζθνπνο 

(«σο ππεξέηεο Φξηζηνύ θαη νηθνλόκνο κπζηεξίσλ ζενύ»), αθηήκσλ, κε ηελ 

επηβιεηηθή παξνπζία, ην θαζαξό βιέκκα, δηαπξύζηνο θήξπθαο κε άζηεθην ιόγν,  

έγηλε θύζεη θαη ζέζεη ην Σύκβνιν ηνπ αγώλα ησλ Ειιήλσλ Κππξίσλ πνπ δε 

ζπκβηβάδνληαη κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο ύπνπηεο ιύζεηο, αιιά επηδεηνύλ λα 

απαιιαγνύλ από ηα δεζκά  κε δίθαηε εζληθά ιύζε πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ πξνδνκέλσλ θαηερνκέλσλ εδαθώλ. Η θηινπαηξία ηνπ ηνλ 

νδήγεζε ‘θξνπξό’ ζηελ πξάζηλε γξακκή ζε κε πξνλνκηνύρν ζέζε, 

ππνδεηθλύνληαο ηε ζσζηή πνξεία ζηα πλεπκαηηθά ηνπ ηέθλα, όρη κε θεξύγκαηα, 

αιιά κε ην παξάδεηγκά ηνπ θαη έδεηρλε ηελ επγλσκνζύλε ηνπ ζηε Μεηέξα παηξίδα 

γηα ηηο ππνηξνθίεο πνπ επαμίσο έιαβε από ηελ Απνζηνιηθή Δηαθνλία θαη ην ΙΚΥ. 

     Αληέθξνπζε ζζελαξά ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο ηνπ ζρεδίνπ Αλάλ, ην νπνίν 

είρε ραξαθηεξίζεη σο δηρνηνκηθό, όρη κόλν επεηδή νη ζπλέπεηεο γηα ηελ θαηερόκελε 

Μεηξόπνιε Κπξελείαο ήζαλ νιέζξηεο, αιιά σο γλώζηεο ηεο Ιζηνξίαο γλώξηδε όηη 

νη Τνύξθνη, ππνζηεξηδόκελνη από ηνπο Δπηηθνύο ‘θαηά ζπλζήθελ’ θίινπο ηνπο, 

έρνπλ βεβαξεκέλν ηζηνξηθά πνηληθό κεηξών ρσξίο ειαθξπληηθά εληίκνπ βίνπ. 

‘Εληαθίαζε’ ην ζρέδην πνπ επέβαιε ηα ηεηειεζκέλα ηεο εηζβνιήο. 

     Αγσλίζζεθε αλππνρώξεηνο γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη επηζηξνθή ζηα 

θαηερόκελα πάηξηα εδάθε, αληηηαζζόκελνο  ζηε ιύζε  ηεο δηδσληθήο, δηθνηλνηηθήο 

νκνζπνλδίαο, θαιώληαο ηνπο θξαηνύληεο λα αθππληζζνύλ.  

Η θσλή ηνπ ζίγεζε, αιιά ε γξαθίο ηνπ, ηζρπξνηέξα ηνπ μίθνπο, άθεζε ραξαγκέλε 

ηελ παξαθαηαζήθε ηνπ. Αθνινύζεζε ηνλ αλεθνξηθό, πιήλ κνλαδηθό δξόκν «ηεο 

ηηκήο, ηνπ εζληθνύ ρξένπο, ηεο εζληθήο αμηνπξέπεηαο, ησλ Ειιεληθώλ παξαδόζεσλ 

ηεο έλδνμεο ηζηνξίαο ηεο επινγεκέλεο θπιήο καο», όπσο έιεγε. 

     ΄Οζνη ηνλ είραλ αθνύζεη λα βξνληνθσλάδεη  ‘Αλάζηα ν Θεόο!’  ην Μ. Σάββαην 

θαηά ηελ Πξώηε Αλάζηαζε, είραλ βηώζεη πσο ν Επίζθνπνο ήηαλ ήδε ‘ΕΚΕΙ’ ζηα 

πόδηα ηνπ Αλαζηεκέλνπ Φξηζηνύ. Εθεί πξεζβεύεη κε πύξηλεο πξνζεπρέο γηα ηα 

πλεπκαηηθά ηνπ ηέθλα θαη «γηα ηε ιεπηεξηά απηήο ηεο θαζεκαγκέλεο 

λνηηναλαηνιηθήο εζραηηάο ηνπ Ειιεληζκνύ», ηεο πνιύπιαγθηεο Κύπξνπ. 
 


