Το Κυπριακό Σύνταγμα κι ο μητροπολίτης Μόρφου.
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Νικόλαος Σώζος
Η άδικη και παράφορη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Μητροπολίτη Μόρφου
κ.κ. Νεόφυτου που στο πρόσωπό του παραβιάζονται ασύστολα και τα ανθρώπινα δικαιώματα
όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών της Κύπρου, με ώθησε να γράψω το παρόν κείμενο.
Είμαι εκπαιδευτής Κοινωνικών Επιστημών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ένα από τα
βασικά μου μαθήματα είναι το μάθημα Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη (Συνηγορία στην
Κοινωνική Εργασία). Παρακολούθησα με προσοχή στο διαδίκτυο, ολόκληρη την 5η Πνευματική
Σύναξη ∆ιαλόγου όπου ο Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος, απευθύνεται στους πιστούς
της Μητροπολιτικής περιφέρειάς του, στο Ακάκι Μόρφου, στις 25 Ιουνίου 2019.
Το Κυπριακό Σύνταγμα παρουσιάζει την ιδιομορφία ότι έχει ενσωματώσει στο σύνταγμά μας τη
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων του 1948. Κατ’ επέκταση, η παραβίαση των βασικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Μητροπολίτη Μόρφου κ.κ. Νεόφυτου είναι και παραβίαση του
Κυπριακού Συντάγματος!
Κατά τη διάρκεια της 5ης Πνευματικής Σύναξης ∆ιαλόγου,ο Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ.
Νεόφυτος με κανένα τρόπο δεν προέτρεψε ούτε παρακίνησε τους πιστούς για βία ή μίσος προς
τους oμοφυλόφιλους. Το αντίθετο μάλιστα, ο Μητροπολίτης μίλησε με αγάπη, σύμφωνα με τα
δόγματα και τα πιστεύω της Ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως αυτά καθορίζονται από την Αγία
Γραφή, την πατερική παράδοση, σύγχρονους Αγίους της εποχής μας, όπως ο Άγιος
Πορφύριος, καθώς και επίκαιρα πνευματικά βιώματα της Εκκλησίας μας.
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή ∆ιαθήκη, η
ομοφυλοφιλία και πιο συγκεκριμένα η αρσενοκοιτία (δηλαδή η σεξουαλική συνεύρεση άνδρα με
άνδρα) καθώς και ο λεσβιακός έρωτας θεωρείται αμαρτία. Χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης
Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος, πέραν της αγωνίας και της αγάπης του για το ποίμνιό του μίλησε με
αυτομεμψία για την πνευματική κατάσταση του κόσμου και ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πάθος
που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο είναι η προσκόλληση στο χρήμα. Τι αναμένεται από ένα
Μητροπολίτη που ανησυχεί για την πνευματική κατάσταση του ποιμνίου του, να διδάσκει
αντίθετες θέσεις, από τις σαφείς θέσεις της Αγίας Γραφής ως προς τι συνιστάται αρετή και τι
συνιστάται αμαρτία;
Συγκεκριμένα, η συνεχής και άδικη δίωξη του Μητροπολίτη Μόρφου, όσον αφορά τις
αποσπασματικές δηλώσεις του, που προβλήθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που
αφορούν μια ομιλία πνευματικού περιεχομένου προς το ποίμνιό του, εντός της μητροπολιτικής
του περιφέρειας, παραβιάζουν τα άρθρα 18 και 19 από το 1ο Μέρος του Κυπριακού
Συντάγματος, Γενικές ∆ιατάξεις.
ΑΡΘΡΟΝ 18 – Κυπριακό Σύνταγμα
1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας.
4. Έκαστος είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να πρεσβεύη την πίστιν αυτού και να εκδηλώνη
την θρησκείαν ή τας θρησκευτικάς αυτού πεποιθήσεις διά της λατρείας, διδασκαλίας, ασκήσεως
ή τηρήσεως των τύπων είτε ατομικώς είτε συλλογικώς κατ’ ιδίαν ή δημοσία και να μεταβάλλη
την θρησκείαν ή τας θρησκευτικάς πεποιθήσεις αυτού.
Ο Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος έχει κάθε δικαίωμα στην ελευθερία σκέψεως,
συνειδήσεως και θρησκείας. Μάλιστα ως Μητροπολίτης Μόρφου, ο κ.κ. Νεόφυτος είναι ο καθ’
ύλην αρμόδιος για την πνευματική καθοδήγηση των πιστών, εντός της περιφέρειας Μόρφου και
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οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή δίωξη προς τούτο, συνιστά παραβίαση του Κυπριακού
Συντάγματος.
ΑΡΘΡΟΝ 19 – Κυπριακό Σύνταγμα
1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως.
2. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και μεταδόσεως
πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας αρχής και ανεξαρτήτως
συνόρων. (Οι υπογραμμίσεις του γράφοντος).
Σαφέστατα, η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα της Κύπρου καθώς και άλλων θεσμών του
κράτους που θα έπρεπε να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της
Κύπρου, συνιστά παράφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα
παραβίαση του ίδιου του Συντάγματος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας!
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
φιλοξένησε αρκετές φορές την οργάνωση ACCEPT-ΛΟΑΤΙ Κύπρου. Προσωπικά, θα ήθελα να
είμαι ένας θετικός καταλύτης στο όλο θέμα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την πατρίδα μας.
Προτείνω τη διοργάνωση μιας ημερίδας Κοινωνικού ∆ιαλόγου με συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την αλληλοκατανόηση, στη βάση αμοιβαίου σεβασμού, με
απώτερο στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Κύπρου.
*Εκπαιδευτής Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. nicos.sozos@gmail.com
https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/to-kypriako-syntagma-ki-o-mitropolitis-morfou/
∆ιαβάστε: ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ: Για το θέμα του αγίου Μόρφου. Αλλά και την Παλαιά ∆ιαθήκη!
+ Σχόλιο για τη σχέση Νώε - Χαμ. Και σύμφωνη γνώμη αγίου Παϊσίου με τα λεγόμενα του
μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου. https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Morfou-antidr.html

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Morfou-Syntagma.pdf
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