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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:   Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος!  
  

Χολωμένος ήταν και χθες ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, με όσους κληρικούς 

διαμαρτυρήθηκαν για το συνέδριο της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο 

μεταξύ ορθοδόξων και ρωμαιοκαθολικών. «Εάν δεν διορθωθούν με την πειθώ, με το καλό, 

θα διορθωθούν με τον πέλεκυ. Δεν γίνεται διαφορετικά» είπε με αυστηρή γλώσσα. Ο 

Μακαριότατος δήλωσε πως ο κληρικός είναι περίπου σαν το στρατιώτη και τον 

αστυνομικό, γι’ αυτό και δεν μπορεί «να απεργεί και να κάνει διαμαρτυρία ή στάση».  

 

            «Η Εκκλησία θέλει υπακοή, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει», δηλώνει ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. 

Χολωμένος ήταν και χθες ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’, με όσους μοναχούς της 

Μονής Σταυροβουνίου και κληρικούς της μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου, διαμαρτυρήθηκαν -

μαζί με μέλη χριστιανικών ορθόδοξων ενώσεων- για το συνέδριο της Διεθνούς Μικτής 

Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. 

Ο Κύπρου Χρυσόστομος δήλωσε πως ο κληρικός είναι περίπου σαν το στρατιώτη και τον 

αστυνομικό, γι’ αυτό και δεν μπορεί «να απεργεί και να κάνει διαμαρτυρία ή στάση». 

Μιλώντας στον «Άστρα», ο Μακαριότατος είπε πως στην Εκκλησία υπάρχουν κανονισμοί και 

πρέπει να υπάρχει υπακοή. «Όταν δεν ακούν στην εντολή της επισήμου Εκκλησίας, θέτουν τον 

εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, όση αγάπη κι αν 

έχουμε προς τους κληρικούς μας -σίγουρα τους κληρικούς και τους αγαπούμε και νοιαζόμεθα γι’ 

αυτούς- αλλά δεν μπορούν να επαναστατούν, θέτουν τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας και η 

τιμωρία που θα μπει είναι για να διορθωθούν», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος. 

Τόνισε δε, πως θα επιβληθεί τιμωρία σε όσους μοναχούς και κληρικούς έλαβαν μέρος στην 

εκδήλωση διαμαρτυρίας του Σαββάτου, εκτός κι αν δηλώσουν μετάνοια και υποσχεθούν ότι δεν 

θα το ξανακάνουν. «Αλλά η μετάνοια να είναι πραγματική. Εμείς δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε 

κανένα, η τιμωρία είναι παιδαγωγική δεν είναι γιατί τους εχθρευόμεθα ή τους μισούμε», 

συμπλήρωσε. 

Σημείωσε ακόμα ότι οι διαφωνούντες θα έπρεπε να είχαν συζητήσει το θέμα στην Ιερά Σύνοδο ή 

με τον ίδιο προσωπικά και ιδιωτικά και να απέφευγαν τις δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. 

«Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε δημοκρατία, αλλά όχι οχλοκρατία. 

Δημοκρατία ναι, τους λαμβάνουμε υπόψη, αγωνιζόμεθα, εγώ αγωνίσθηκα και αγωνίζομαι, τις 

νύχτες τις κάνω μέρες που λέει ο λόγος, να κάνω ένα κεντρικό ταμείο μισθοδοσίας ολοκλήρου 

του κλήρου της Κύπρου. Εάν δεν το εκτιμούν αυτό να σταματήσω από το να βασανίζομαι γι’ 

αυτούς. Οφείλουν να αντιληφθούν ότι εμείς και τους αγαπούμε και νοιαζόμεθα γι’ αυτούς, διότι 

ξέρουμε ότι έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά να μεγαλώσουν, να μορφώσουν, να 

αποκαταστήσουν, αυτά τα ξέρουμε. Όταν εκείνοι δεν ενδιαφέρονται για την οικογένειά τους 



 
- 2 - 

κ.λ.π και τραβούν ψηλά τη σημαία και δεν υπακούν, ε σίγουρα θέτουν τον εαυτό τους εκτός 

Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε κάτι τέτοιο», υπογράμμισε. 

 

Ο πέλεκυς στο κεφάλι των παπάδων! 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επεσήμανε ακόμα πως «ο παπάς» -κατά την έκφρασή του- θα 

πρέπει να είναι άνθρωπος της αγάπης, της υπακοής και της ταπείνωσης. «Εάν όμως θα 

πάρουν ψηλά τον αμανέ, τότε ο πέλεκυς θα πέσει στα κεφάλια τους. Και το δηλώνω 

απερίφραστα. Δεν το κάνω γιατί μισώ κανένα ή θέλω να μην περνούν καλά. Πρέπει να 

διορθωθούν. Εάν δεν διορθωθούν με την πειθώ, με το καλό, θα διορθωθούν με τον πέλεκυ. Δεν 

γίνεται διαφορετικά», ανέφερε. Ερωτηθείς εάν με αυτό εννοεί πως «όπου δεν πίπτει λόγος, 

πίπτει ράβδος», ο Μακαριότατος απάντησε ως εξής: «Ασφαλώς. Η Εκκλησία θέλει υπακοή, δεν 

μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει». 

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο, κληρικοί και λαϊκοί πραγματοποίησαν εκδήλωση 

διαμαρτυρίας στην Πάφο όπου διεξάγεται το συνέδριο για διάλογο μεταξύ ορθοδόξων και 

ρωμαιοκαθολικών, ζητώντας τον τερματισμό του διαλόγου επειδή -όπως υποστηρίζουν- ο 

διάλογος μεταξύ των δύο Εκκλησιών στοχεύει στην υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον 

Πάπα. 

Της: ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ 
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