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Η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου κ.κ:, Χρυσοστόμου σε επίτιμο 

διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια

κού Πανεπιστημίου Αθηνών τίμησε το 

Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας 

Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου , κ.κ. 
Χρυσόστομο, με την ανώτερη ακαδη

μαική διάκριση του επίτιμου Διδάκτο

ρα της Θεολογίας. 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Θεολογίας, κατά τη Συνεδρία της 

17ης Φεβρουαρίου τρ. έ., έχοντας 

πρόταση πολλών καθηγητών με την 

οποία περιέγραφαν το πολυσχιδές 

εκκλησιαστικό έργο και την εθνική 

προσφορά του Μακαριοτάτου, τόσο 

στα εκκλησιαστικά και εθνικά όσο 

και στα πανορθόδοξα και διεκκλησια

στικά ζητήματα - αποφάσισε ομόφω
να να προτείνει στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου την Ανακήρυξη του 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσο

στόμου σε Επίτιμο Διδάκτορα. Ο 

πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής 

κ. Στυλ. Παπαδόπουλος, σε συνε

δρίαση της Συγκλήτου, υποστήριξε 

την ομόφωνη απόφαση - πρόταση 
της Γ. Σ. του Τμήματος, η οποία έγινε 

αποδεκτή με πολύ ενθουσιασμό από 

τον πρύτανη κ. Κων. Δημόπουλου και 

όλα τα μέλη της Συγκλήτου. 

Η τελετή Ανακηρύξεως του Μακαριο

τάτου σε επίτιμο διδάκτορα της Θεο

λογίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

2 Ιουνίου τρ. έ. και ώρα 7.30 μ.μ., στη 
Μεγάλη Αιθουσα Τελετών του Πανε-

Ιωάννης Χarζησυρανiου 

πιστημίου (επί της οδού Πανεπιστημί

ου 30). Η όλη εκδήλωση άρχισε με 
ερμηνεία βυζαντινών εκκλησιαστικών 

ύμνων από το χορό των Ψαλτών «Οι 

Μαιστορες τηςψαλτικής τέχνης» με 

τη χορηγία του προέδρου του Τμήμα

τος Μουσικών Σπουδών Καθηγ. κ. 

Γρηγορίου Στάθη. Ακολούθησε η προ

σφώνηση του πρύτανη κ. Κων. Δημό

πουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέ

φερε: 

«Το Πανεπιστήμιο Αθηνών τιμά σήμε

ρα τον Εθνάρχη του Κυπριακού 

Ελληνισμού, τον αγωνιστή της μαρ

τυρικής Κύπρου, τον ιεράρχη της 

Ορθοδοξίας, που σφράγισε με την 

προσωπικότητα και τη δράση του τα 

κρισιμότερα έτη της πολυτάραχης 

ιστορίας της Μεγαλονήσου, αλλά και 

του σύγχρονου Ελληνισμού. Πρόσθε

σε ότι ο Μακαριότατος είναι σήμερα 

η ψυχή του Κυπριακού Ελληνισμού. 

Στο πρόσωπό του ενσαρκώνονται 

όλα τα ιερά αισθήματα, οι πόθοι, οι 

παλμοί και οι προσδοκίες των 

Κυπρίων αδελφών μας. Το έργο του 

ε~αισφραγισμένο, όπως και η ζωή 

του, από τον καημό της απελευθερώ

σεως των εδαφών που καταπάτησε ο 

αιμοσταγής Αττίλας και ο πόνος που 

τον κατατρύχει είναι η οδυνηρή περι

πέτεια του Κυπριακού Ελληνισμού». 

Πλέκοντας το εγκώμιο του Προκαθή

μενου της Εκκλησίας Κύπρου είπε: 

«καταφρονεί ο Μακαριότατος τους 

μόχθους και τις οδύνες, δια μέσου 
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των οποίων διέρχεται, διδάσκει, συμ

βουλεύει, ελέγχει, παρακαλεί, κηρύτ

τει, λειτουργεί, μεγαλουργεί. Εκ 

φύσεως εργατικός και άοκνος, «από 

φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός», 

εργάζεται για να ανταποκριθεί καλύ

τερα στις πολλές πνευματικές υπο

χρεώσεις του. Το έργο του πολύμορ

φο και πολύτιμο, έργο θρησκευτικό, 

εθνικό, κοινωνικό, πνευματικό. Η 

πορεία του παρέμεινε και παραμένει 

χριστοκεντρική και ελληνοκεντρική ... 
Δε συμβιβάζεται με την κοσμική 

εξουσία. Δε σιωπά στις αυθαιρεσίες 

των κρατούντων. Δεν σκεπάζει τις 

παρανομίες. Δε σιωπά και δε φοβά

ται. Η υπερήφανη ψυχή του δε συν

θηκολογεί με το ψεύδος. Θαρραλέος 

ως λέοντας μπροστά στις απειλές, με 

το ευρύ στήθος του γεμάτο αγάπη 

προς την Εκκλησία και την Πατρίδα, 

αναδεικνύεται σε συμπαραστάτη και 

Ηγούμενο των δημοκρατικών και 

εθνικών αγώνων του κυπριακού 

λαού» Ολοκληρώνοντας ο κ. Πρύτα

νης ευχαρίστησε το Μακαριότατο για 

την τιμή που έκανε στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών με το να παρίσταται στην 

ιστορική Μεγάλη Αίθουσα, και του 

ευχήθηκε να συνεχίσει άκαμπτος και 

ακμαιότατος να καθοδηγεί το ποίμνιο 

του Κυρίου και να ολοκληρώσει το 

θεόπνευστο έργο του. 

Τον τιμώμενο, Μακαριότατο Αρχιεπί

σκοπο, παρουσίασε ο καθηγητής της 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας κ. Βλάσιος 

Φειδάς, ο οποίος απευθυνόμενος 

προς το Μακαριότατο είπε: «Κατά 

την οφειλετική μου ανταπόκριση 

στην εντολή του Τμήματος Θεολο-
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γίας να παρουσιάσω συντόμως την 

προσωπίκοτητα και το έργο Σας, 

αντιμετώπισα ένα οξύτατο δίλημμα, 

αν δηλαδή στη σημερινή σεμνή τελε

τή θα είμαστε οι τιμώντες ή οι τιμώ

μενοι με τη δική Σας παρουσία στην 

ιστορική αυτή αίθουσα,. Στη συνέ

χεια παρουσίασε τα βιογραφικά στοι

χεία του Μακ. Αρχιεπισκόπου, επιση

μαίνοντας τους κυριότερους σταθ

μούς τόσο των σπουδών του στην 

Κύπρο, στην Ελλάδα και στην 

Αγγλία, όσο και την ανέλιξη του στην 

κλίμακα των εκκλησιαστικών αξιωμά

των. Επίσης, ανεφέρθηκε στη συνερ

γασία του νυν Μακ. Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου με τον προκάτοχό του αεί

μνηστο Εθνάρχη Μακάριο κat επισή

μανε: «'Ηταν πράγματι ο αδιαμφισβή

τητος εγγυητής της συνέχειας των 

αγώνων του μεγάλου προκατόχου 

του. Όλοι αναγνώρισαν στο πρόσω

πό του το φυσικό διάδοχο του Μακα

ρίου, με επικεφαλής όχι μόνο την 

εκκλησιαστική, αλλά και την πολιτική 

ηγεσία της Κύπρου,,. Επισήμανε 

χαρακτηριστικές δηλώσεις του Μακα

ριοτάτου πριν και μετά την ανάδειξή 

του σε Προκαθήμενο της Εκκλησίας 

του Αποστόλου Βαρνάβα στις οποίες 

υπογράμμιζε χαρακτηριστικά ο 

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος: «Την 

αποστολή του Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου την καθορίζει η παράδοσις, 

μία παράδοσις που μαρτυρεί πως ο 

Αρχιεπίσκοπος είναι όχι μόνο ο πνευ

ματικός ηγέτης και πατέρας του 

εκκλησιαστικού πληρώματος, αλλά 

και ο καθοδηγητής και προστάτης. 

Και μαζί ο πρωταγωνιστής σε όλους 

τους αγώνες του λαού για τη λευτε

ριά και την προκοπή και ανάπτυξη, 



αλλά και για την υλική πρόοδο και 

ευημερία ... Δε σημαίνει με τούτο πως 
εκείνος που θα τον διαδεχθεί (τον 

Εθνάρχη Μακάριο) πρέπει να γίνει 

και πολιτικός ηγέτης, αλλά σημαίνει 

πως δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος 

και aπαθής μπροστά στα εθνικά, 

πολιτικά και υλικά προβλήματα του 

λαού,. Επιπλέον, «η κρισιμότητα 

των καιρών τον υποχρέωνε να δηλώ

νει, ότι «μέχρις ότου το εθνικό πρό

βλημα εύρη δικαίαν και επομένως 

οριστικf1v λύσιν, η Εκκλησία δεν θα 

απαρνηθ1Ί την εθναρχικήν αυτής απο

στολήν και ιδιότητα, αλλ' εν τη ιδιό

τητι ταύτη θα εργάζηται και θα 

συνεργάζητω μετά της εκάστοτε 

νομίμου Κυβερνήσεως προς εξασφά

λισιν της επιβιώσεως της ελευθερίας 

και της δικαιώσεως του Κυπριακού 

Ελληνηνισμού". 

Ο καθηγητής κ. Φειδάς παρουσίασε 

με αδρές γραμμές το πολύπλευρο 

έργο του Μακ. Αρχιεπισκόπου Χρυ

σοστόμου, το οποίο και αξιολόγησε 

λέγοντας ότι: «ως Προκαθήμενος της 

aποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, 

ενσάρκωσε το αποστολικό υπόδειγ

μα του καλού ποιμένας, για το οποίο 

είχε προετοιμασθεί πνευματικά «Παι

διόθεν» σε όλες τις πτυχές του 

εκκλησιαστικού βίου. Οι πλούσιες 

εμπειρίες από την αντιφατικότητα και 

την τραγικότητα των περιστάσεων 

του κυπριακού Ελληνισμού λειτούρ

γησαν ως ένα αυτονόητο κριτήριο 

για την προσαρμογή της αποστολής 

της Εκκλησίας στη νέα οδυνηρή 

πραγματικότητα. Η αποκατάσταση 

της κλονισμένης εσωτερικής ενάτη-
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τας του εκκλησιαστικού σιίψατος και 

η αποσαφήνιση των διακριτών ρόλων 

της Εκκλησίας και της Πολιτείας 

αποτελούσαν τις αναγκαίες προuπο

θέσεις, όχι μόνο για την αρμονική 

συνεργασία τους, αλλά και για την 

ομοψυχία του κυπριακού Ελληνισμού 

ενώπιον των τραγικών συνεπειών της 

βάρβαρης εισβολής» Απευθυνόμενος 

προς το Μακαριότατο, ο κ. καθηγη

τής είπε: «Η σύγχρονη εικόνα της 

Εκκλησίας της Κύπρου αποτελεί ένα 

εξαιρετικό πρότυπο για τη σύγχρονη 

οργάνωση και τη συνεπή λειτουργία 

κάθε aυτοκέφαλης Ορθοδόξου 

Εκκλησίας. Η προσωπική Σας συμβο

λή .. υπήρξε και παραμένει καθοριστι
κή οικοδομή του ευσεβούς κυπριακού 

λαού, αλλά και στην όλη Ορθόδοξη 

Εκκλησία. Το Τμήμα Θεολογίας, το 

οποίο συμβάλλει με το δικό του 

τρόπο στην υλοποίηση του οράματός 

Σας για την πανεπιστημιακή μόρφω

ση τωνκληρικών και των λαικών στε

λεχών της Εκκλησίας της Κύπρου, 

αναγνωρίζει στο πρόσωπό Σας τον 

άξιο και τον εμπνευσμένο εκκλησια

στικό ηγέτη της μαρτυρικής Μεγαλο

νήσου και τιμά με τη σεμνή αυτή 

τελετή τους αγώνες μιας ολόκληρης 

πεντηκονταετίας για την Ορθοδοξία 

και για τον Ελληνισμό». 

Ακολούθησε η Αναγόρευση από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας 

Καθηγητή κ. Στυλ. Παπαδόπουλο, ο 

οποίος ανέγνωσε το Ψήφισμα του 

Τμήματος, την Αναγόρευση και το 

Διδακτορικό Δίπλωμα. Αμέσως μετά 

ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχο

λής καθηγ. Χρ. Βούλγαρης, πλαισιού-
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μενος από τον πρύτανη και τον πρόε

δρο του Τμήματος, περιένδυσε τον 

Μακαριότατο με την τήβεννο της 

Θεολογικής Σχολής, ενώ ο πρόεδρος 

του Τμήματος επέδωσε στο Μακα

ριότατο το Διδακτορικό δίπλωμα του 

Τμήματος Θεολογίας. 

Μέσα σε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα 

επιδοκιμασίας και θερμών χειροκρο

τημάτων από μέρους του πολυπλη

θούς ακροατηρίου, ανέβηκε στο βήμα 

ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου κ. Χρυσόστομος, και ανέγνω

σε εκκλησιαστικό και εθνικό λόγο. 

Αφού ευχαρίστησε τον πρύτα,ιη και 

τους συγκλητικούς, τον κοσμrμορα 

και κατ' εξοχήν τον πρόεδρο Ι·<αι όλα 

τα μέλη του Τμήματος Θεολογίας, 

που τον τίμησαν με την ανωτάτη ακα

δημαική διάκριση, μεταξύ άλλων ο 

Μακαριότατος είπε τα ακόλουθα: 

«Μετά σοβαρού προβληματισμού 

εδεξάμεθα το άγγελμα της απονομής 

εις ημάς της τιμητικής διακρίσεως 

του επιτίμου διδάκτορος του Τμήμα

τος Θεολογίας της Θεολογικής Σχο

λής, διότι δεν αισθανόμεθα ότι επε

τελέσαμεν εις το ακέραιον το καθή

κον ημών ως Προκαθήμενου της 

Εκκλησίας Κύπρου δια δύο βασικούς 

λόγους: Πρώτον, διότι δεν κατορθώ

σαμεν να οδηγήσομεν τον εμπιστευ

μένον εις ημάς λαόν του Θεού εις 

νομάς σωτηρίους, και δεύτερον, διότι 

δεν ενεπνεύσαμεν εις αυτόν το 

αγωνιστικόν εκείνο φρόνημα, το 

aπαιτούμενον εις τας δημιουργηθεί

σας δυσκόλους αυτός στιγμάς, λόγω 

της εισβολής και κατοχής του 37% 
περίπου των εδαφών της Κύπρου 
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υπό των Τούρκων εισβολέων ... Διε-
ρωτώμεθα όντως, εάν είμεθα άξιοι 

οιασδήποτε τιμής και διακρίσεως, 

λόγω της παθητικής στάσεως ημών 

ενώπιον των όσων τραγικών, άτινα 

εξελίσσονται εις βάρος του πληρώ

ματος της Εκκλησίας ημών, και των 

κινδύνων, τους οποίους αντιμετωπί

ζει όχι μόνον η ελευθέρα διαβίωσις 

αυτού εις την γην των πατέρων 

αυτού και η εθνική ελληνική αυτοu 

καταγωγή, αλλά κι η εις Χριστόν 

πίστις αυτού. Τι το ουσιώδες επράξα

μεν προς εξουδετέρωσιν αυτών των 

κινδύνων, ώστε να αξιούμεθα αυτής 

της τιμής, την οποίαν το Τμήμα Θεο

λογίας της Θεολογικής Σχολής εφι

λοτιμήθη να απονείμη εις ημάς"; 

Κατόπιν ο Μακαριότατος περιέγραψε 

την τραγικότητα του σύγχρονου 

ανθρώπου, ο οποίος τρέχει να ξεδι

ψάσει από το νερό το οποίο «ός δ' αν 

πίη διψήση πάλιν". 

Λησμονεί ο άνθρωπος τη θεία αγάπη, 

ότι ο Χριστός γενόμενος άνθρωπος, 

προσφέρει εις τον άνθρωπο το ύδωρ 

το ζών». Επισήμανε ότι «αυτήν την 

προσφοράν της θείας Αγάπης, ολο

κληρωθείσης εις την ενανθρώπησιν , 
την διδασκαλίαν την Σταύρωσιν και 

την Ανάστασιν του Χριστού, καλλιερ

γεί εις τας ψυχός των φοιτητών 

αυτής η Θεολογική Σχολή Αθηνών". 

Έκανε ιστορική αναδρομή από την 

εγκατάσταση των Μυκηναίων και των 

Αχαιών στη Μεγαλόνησο, ως τη 

διδασκαλία και διάδοση της Χριστια

νικής Θρησκείας στην Κύπρο. Περιέ

γραψε την παρουσία σ' αυτήν μεγά-



λων μορφών τόσο κατά την εποχή 

των Αποστόλων, όσο και αργότερα 

στην περίοδο των Μεγάλων Πατέρων 

και Διδασκάλων της Εκκλησίας. Ακο

λούθως αναφέρθηκε στους διάφο

ρους κατακτητές που πέρασαν από 

την Κύπρο και στη σημερινή κατά

σταση που επικρατεί στο νησί, λόγω 

της συνεχιζόμενης τουρκικής κατο

χής. Στη συνέχεια εξέθεσε τους 

κυριότερους λόγους για τους οποί

ους ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

θεωρεί ανεφάρμοστη τη λύση της 

διζωνικής Ομοσπονδίας στην περί

πτωση της Κύπρου, επισημαίνοντας: 

«Ας μη τρέφωμεν λοιπόν αυταπάτας. 

Η λύσις της Ομοσπονδίας θα οδηγή

ση αργά ή γρήγορα εις τον εκριζω

μόν του κυπριακού Ελληνισμού, ο 

οποίος θα αναγκασθή να αναζητήση 

εις άλλην γην κατάλυμα, δια να κλαίη 

απ' εκεί την 'χαμένην' γην των πατέ

ρων αυτού». 

Τέλος, απευθυνόμενος συγκινημένος 

ο Μακαριότατος προς την πανεπιστη

μιακή κοινότητα και σ' όλους τους 

Έλληνας αδελφούς είπε: «Αφου

γκρασθήτε την κραυγήν του πόνου 

των Κυπρίων Αδελφών σας και 

συνειδητοποιήσατε τον κίνδυνον της 

τουρκικής επεκτατικής πολιτικής. 

Διότι, εάν η Τουρκία επιτύχη τους 

στόχους αυτής εις την Κύπρον, θα 

έλθη και η σειρά άλλων τμημάτων 

του Ελληνισμού. Οι Έλληνες Κύπριοι 

Αδελφοί σας - μη το ξεχνάτε - αντι

μετωπίζουσι σήμερον τον μεγαλύτε

ρον κίνδυνον εις την μακραίωνα ιστο

ρίαν αυτών .. Προς ποίους να στρέ
ψωσι το βλέμμα και να ζητήσωσι βοή-
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θειαv. Ασφαλώς προς σας, τους 

Αδελφούς Έλληνας. Υψώνουσι τας 

χείρας και αναμένουσι να είδωσι και 

τας ιδικός σας χείρας να ενώνωνται 

με τας ιδικός των, δια να υψώσωσι 

τον ήλιον της ελευθερίας επάνω από 

τα σκλαβωμένα χώματα της Κύπρου, 

της Κύπρου της Ελληνικής». 

Στην τελετή Αναγορεύσεως του Μακ. 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου σε επίτιμο 

Διδάκτορα της Θεολογίας παρέστη

σαν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χρι

στόδουλος και μέλη της Διαρκούς 

Ιεράς Συνόδου ο σεβ. μητροπολίτης 

της Καρθαyέvης κ. Χρυσόστομος ως 

εκπρόσωπος της Α.Θ.Μ. τουΠατριάρ

χου Αλεξανδείας κ. Πέτρου, αρκετοί 

Σεβ. Μητροοπολίτες, ο Γεν. Γραμμα

τέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί

ας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, 

Θεοφ. Επίσκοποι και άλλοι κληρικοί 

της Εκκλησίας της Ελλάδας και της 

Κύπρου, ο πρέσβης της Κύπρου στην 

Αθήνα κ. Χρ. Πασιαρδής, ο πρώην 

πρωθυπουργός κ. Γρίβας, ο υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπρια

κής Δημοκρατίας κ. Λ. Κάππος, ακα

δημαικοί, πρυτάνεις άλλων πανεπι

στημίων της Αθήνας βουλευτές, 

διπλωματικοί της κυπριακής πρεσβεί

ας, ακόλουθοι της κυπριακής πρε

σβείας, ομότιμοι καθηγητές της Θεο

λογικής Σχολής, οι καθηγητές του 

Τμήματος Θεολογίας και άλλων τμη

μάτων του Πανεπιστημίου, στρατιωτι

κοί, δικαστικοί, πολλοί φοιτητές και 

πλήθος προσκεκλημένων του Πανεπι

στημίου Αθηνών. 




