
μόθnμα για τnν ανθρωπότnτα. 

Είναι ιστορικές οι στιγμές που διέρχεται 

ολόκλnρn n ανθρωπότnτα. Ιδιαίτερα για 

τους λαούς εκείνους που έχουν τnν ίδια 

πίστn με τον αδελφό Ρωσσικό λαό και εδώ 

θα nθελα να τονίσω ης πολύ εξαιρετικές 

επαφές που είχε ο Ρωσσικός λαός με τnν 

Κύπρο, απ' όπου προέρχομαι. Είναι λοιπόν δι

καιολογnμένn n σnμερινn συγκέντρωσπ 

όπου παρουσιάζεται το βιβλίο που αναλύει 

ακριβώς ης σχέσεις των δυο λαών από τα 

βόθn των αιώνων. Η χιλιετnρίδα σας nταν και 

δικn μας χορό και ευρανθnκαμε μαζί σας γι' 

αυτό το βιβλίο που έχουμε απόψε μαζί μας 

γρόφτnκε με πολΜ αγόπn και με ειλικρινές 

πνεύμα φιλίας και αδελφοσύνnς. Αυτούς 

τους ιστορικούς δεσμούς που μας συνδέουν 

εδώ και 900 σχεδόν χρόνια, διαπραγματεύε
ται με τον όσο δυνατό τρόπο το βιβλίο. 

Σnμερα μπορούμε να μιλούμε για τn 

μοναδικr'Ί υπερδύναμn σ' ολόκλnρο τον 

κόσμο, που έχει εκατομμύρια πιστούς fflnν 

ορθόδοξn πίστn, που εκφράζουν πια και 

ομολογούν ελεύθερα, χωρίς δισταγμό και 
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επιφυλακηκότnτα. Ζούμε πιστεύω στιγμές 

αναστάσιμες, λαμπροφόρες .... Τώρα πια 

έχουμε όλn τn δυvοτότnτο ρίχνοντας μια 

ματιά σ' αυτές μας ης σχέσεις και ης επα

φές, που χρειόστnκαν αγώνες, θυσίες και 

μαρτύρια για να επικρατr'Ίσει το σωτnριώδες 

μnνυμα τnς Ορθοδοξίας μας>>. 

Στnν εκδnλωσn διαβόστnκαν και δυο 

επιστολές προς τον Δρα Ανδρέα Τnλλυρίδn. 

Πρώτα διαβόστnκε επιστολn του Πατριόρχn 

Αλεξανδρείας Παρθενίου και στn συνέχεια 

επιστοΜ του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας 

Ροβέρτου Ρόνσυ. Ο δεύτερος συγχαίρει τον 

συγγραφέα για τnν έκδοσn του βιβλίου και 

εκφράζει τnν προσωπικr'Ί του ικανοποίnσn 

γιατί εργάστnκε με ζΠλο και ενθουσιασμό 

για τnν περαιτέρω ανόπτυξn και καλλιέργεια 

αγαθών σχέσεων ανάμεσα στις δυο Εκκλn

σίες. Η επιστολn του Μακαριωτότου Πα

τριάρχn Αλεξανδρείας κ. Παρθενίου έχει ως 

εξnς. 

(Συνέχεια για τις άνω επιστολές στο επό

μενο τεύχος του περιοδικοι) μας). 

Ομορφιά 

Πλούτn και δόξα δε ζnτώ ούτε παλάτια λαμπερά 

εμένα μια είν' n μοίρα μου να τριγυρνάω αΜτnς 

σα μέλισσα να τnν τρυγώ, όπου τn βρίσκω τn χαρά 

και τnς αγάπnς n ομορφιά να με τραβάει μαγνnτnς. 
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Κι αν το κορμί μου σκέρβωσαν 

τα χρόνια τα φευγάτα 

τnν ομορφιά να χαίρεται 

έχει n ψυχn μου νιάτα. Τάκnς Νικολα"ίδnς 




