
τον Παντεπόnτnν Θεόν, προς τον ποιπτn του 

Σύμπαντος να απασχολεfται με εκεfνον n διά
νοια του nμέρα και νύχτα και προς εκείνον να 

ομιλεί. 

Τnν επιθυμία του αυτn ικανοποιώντας 

ο Άγιος Στυλιανός, κατέφυγε σε μια έρnμο, 

όπου κλείσθnκε στο βόθος ενός σπnλαίου. 

Στο σπr'Ίλαιο, αφοσιώθnκε εξ ολοκλr'Ί

ρου στο Θεό. Νύχτα και μέρα προσnύχετο 

και δοξολογούσε το δnμιουργό του Κόσμου. 

Ό,τι είχε σχέσn με τnν πρόσκαιρn ζωn του 

κόσμου τούτου, ενεκρώθn για τον Άγιο Στυ-

λιανό. Ο νουc; του απσσπόσθnκε από γnινα 

από όλους τους μάταιους λογισμούς, από 

κάθε κοσμικό. Από το βάθος του καταοκότει

νου εκείνου σπnλαίου, με τους οφθαλμούς 

τnc; πfστεως, έβλεπε το εξαfσιο φως τnς Τρι

σnλίου Θεότnτος. Τόσο δε αγόπnσε το Θεό, 

ώστε καμιά όλλn σκέψn τον απασχολούσε 

παρό τα σχετικό με τοΘεό έργα, τnς ευσέ

βειας και τnc; αρετnς. Δεν έμεινε τίποτε οτnν 

ψυχn του από τις ανθρώπινες αδυναμίες, 

διότι εξεδύθn πλr'Ίρως τον παλαιόν όνθρω

πον και ενεδύθn εκ νέου εν Χρισrώ. 

Κύριος ο Θε(Jς. ο πονταχο(; παρών. 

βλέποντας πι μεγ<':ιλn αρετι~ του ΣτυλιονοΩ, 

τnv απεριόρι<ππ πίστn και οφοσfωσn προς 

τον Χριστό, δεν nθέλnσε να τον αφnσει ν' 

αποθάνει απ' τπν πεfνα και έτσι Άγγελος Κυ

ρfου του επnγαινε τροφnν. 

Η φήμη τοu Αγίοu Στuλιανού 

Έχοντας υπόψπ τnν παραγγελία του 

Σωτnρος που εfπε όη "ουδείς ανάπτει λύχνον 

και τfθnσιν αυτόν υπό τον μόδιον αλλ' επί 

τnν λυχνίαν και λάμπει πάσι τοις εν τn οικία" 

δεν nθέλnσε τους θπσαυρούς των γν6:Jσεων 

του, των διδαχών ι<.λ.π. να τους κρατrΊσει για 

τον εαυτό του αλλά να τις μεταδώσει και 

στους άλλους για να δουν και εκεiνοι το φως 

το αλπθινό. Έτσι n φrΊμπ του Αγίου δόθπκε 
πανrού και πολλοί ευλαβείς χριστιανοί από 

μακριά μέρn επnγαιναv προς τον Άγιο, από 

τον οποίον εκέρδιζαν πολλά αγαθά σωματι

κό και ψυχικά. Και επέσrρεφαν στα σπίτια τω-
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νευλαβέστεροι, άλλοι δε θεραπεuόμενοι από 

βαριές σωματικές aρρώστιες. Έτσι επέρασε 

όλn του τn ζωn με προσευχές και νnστείες ο 

Άγιος, αφοσιωμένος εξ ολοκλr'Ίρου στον 

Θεόν. 

Όταν δε rΊλθεν π ώρα να αφnσει τον 

πρόσκαιρο και μόταιον αυτό κόσμον και να με

ταβεί προς τον Κύριο, που τόσον πολύ επιθυ

μούσε, αμέσως εδοξολόγπσε το Θεό και ενώ 

παρέδιδε τnν αγία ψυχrΊ του, έλαμψε το πρό

σωπο του σαν του nλίου, αμέσως δε χορός αγ

γέλων παρέλαβε τnν αγίαν αυτού ψυχn και τnν 

επnγε στιc; αιώνιες μονές, εκεί εν θα απέδρα 

πάσα οδύνn, λύπn rΊ στεναγμός ... 

λλλό και μετά το θάνατο δεν έπαυσε 

καθόλου να παρέχει θεραπεία σε όσους 

έπασχαν από διάφορα αθεράπευτα νοσnμα

τα, εφόσον επεκαλούντο το άγιο όνομα του 

με πραγματικrΊ πίστπ και ειλικρίνεια. Διότι 

όταν θανατnφόρος επιδnμία εμάστιζε τα 

νnπια και οι γονείς έμεναν άτεκνοι, όσοι με 

πfστn και ευλάβεια εκαλούvτο τον Άγιο Στυ

λιανό και εζωγρόφιζαν τnv αγία αυτούεικό

νο, αυτοί εισnκούοντο, τα τέκνα των εγίνοντο 

:ωλά και εγεννούσαν εν χάριτι Θεού δια τnς 

μεσιτείrκ; του ΑγfαJ, /\λλCi και σrΊμερα δεν 

παύει να παρέχεται π χάρις του Αγίου σε 

όλους επικαλούμενους; aurc)ν με ευλάβεια 

και πlστπ. 

Τέτοιος υπnρξε ο Άγιος Στυλιανός. Τα 

πάντα έδωσΕ για να κερδίσει τn Βασιλεία των 

Oυpavc;N, Για να τύχουμε και εμείς των αιω

νίων αγαθών και γίνουμε μιμnταί του ας πρά

ξουμε έργα ευσεβείας, διιωιοσύνnς και ελεπ

μοσύνnς στον κίjκλό μας. Κανένα θέλγnτρο 

·ωυ κόσμου τούrου ας μn γίνει αιτία να ζn

μιώσουμε τπν ψυχrΊ μαc; διότι όπως λέγει ο 

Ι<ύριοc; 'Ίι γορ ωφελεί εόν ι<ερδίσει τον κό

σμον ()λον και ζnμιωθεί τnv ψυχrΊv αυτού;" 

Ακολουθούντες το δρόμο του Θεού και τονε

νάρετο βίο του Αγίου Στυλιανού "παν δώρn

μα τέλειο άνωθεν εκ του πατρός κατεβαί

νον". 

Η εκκλnσiα μας εορτάζει τn μνrΊμn 

του, τnν 26 1\iοεμβρίου. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ: 

ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ENANTIA ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΕΣ 

Ακριβώς αυτn τn χρονιά κλείνουν 

οκτώ ολόκλnροι αιώνες που n Κύπρος μας 

ξεχώρισε από τον Ελλnνικό κορμό. Tn Βυζα

ντινn αυτοκρατορία. Το 1191 πωΜθnκε 

στους Ενετούς και έπειτα τnν πnραν οι Τούρ

κοι το 1570. Το 1878 στους Άγγλους μέχρι το 

1960, μετά το 1960 με τις συμφωνίες τnς Ζυ

ρίχnς οδnγnθnκαμε σrn σnμερινn οδυνnρn 

κατόστασn μετn μισn Κύπρο κατεχόμενn και 

πόλι από τους ΤοίJρκους. 

Όμως από το 1191 που ξεχώρισεv n 

Κύπρος από τον Ελλnνικό κορμό δεν έπαυ

σεν νααναστενόζει και να επιμένει στnν επο

νένωσn τnς με τn μnτέρα Ελλάδα. 

Μετά τnν επανόστασn του 1821 που 

ελευθερώθnκε n Ελλάς, με περισσότερn ελ

πίδα και υπομονn λαχταρούσε να επανέλθει 

στις αγκάλες τnς μnτρός Ελλάδος. Το 1878 

που n Αγγλία nλθε στnν Κύπρο τnν υποδέ

χθnσαν με χαρά πρώτον, γιατί ελευθερrilθn

σαν από τnν Τουρκικn κατοχn και έπειτα με 

τnν ελπίδα ότι θα έπραπαν το ίδιο όπως και 

στα Επτόνnσα, ότι θα παραχωρούσαν και 

τnν Κύπρο στnν Ελλάδα. Ο τότε Αρχ. Σωφρό

νιος τους καλωσόρισε έχοντας υπόψn του 

τος ανωτέρω σκέψεις. Δυστυχώς όμως απε

δείχθn ότι και αυτοί μας εκοροϊδευαν. Έγιναν 

πολλές αποστολές σrnν Αγγλία γιο να δοθεί 

n Κύπρος στnν Ελλόδα αλλά οπέβnσαν 

άκαρπες. 

Πέτρος Χατζnκώστας, 

Αγωνιστnς τnς ΕΟΚΑ, Ί955-1959 

Παρ' όλο που οι Έλλnνες Κύπριοι συμ

μετείχαν και στους Βαλκανικούς πολέμους 

για να δείξουν τnν Ελλnνικότnτα των όπως 

και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, n Μ 

Βρετανία υπεσχέθn να μοιράσει τα δώρα τnς 

νίκnς και στnν Κύπρο αλλά και πόλι μας ξε

γέλασαν 

Στn διάσκεψn των Παρισίων, μετά το 

τέλος του Α' Παγκοσμιου Πολέμου, όπου βρι

σκόταν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος μεσολό

βnσε παρακαλώντας τους να δοθεί n Κύ

προς στnν Ελλάδα, πρόγμα που και πcΊλι 

απέτυχε. Το 1923 που έγινε π Συνθnκn τnς 

Λωζόνnς και παραιτnθnκε n Τουρκία από 

παντός δικαιώματος επί τnς Κύπρου, γενvn

θnκαν κάποιες ελπίδες. Ωστόσο με τnν 

όρσnν των εμποδίων αυτών n Αγγλία προχώ

ρnσε όχι στnν παραχώρnσn τnς Κύπρου 

στnν Ελλάδα αλλά στnν προσόρτnσn τnς με 

τnν ανακnρυξn του νπσιού τnν 1.5.1925 ως 

αποικιακού στέμματος. Μάλιστα ο τότε 

Υπουργός Αποικιών Έμερυ είπε "ζnτnμα ενώ

σεως τnς Κύπρου με τnν Ελλάδα δεν υπάρχει 

και ότι το θέμα είναι αποκλειστικά κλειστό". 

Μετά απ' αυτά τα γεγονότα άρχισε το κίνnμα 

του Οκτωβρίου 1931 που nταν μια φυσιολο

γικrι αντίδρασn ενάντια σrους καταπιεστές. 



Ο Κυβερνr'ηnς τότε nταν ο Ρόνολτ 

Στορς. Αν και εισnγαγε νέες μεθόδους για 

τους φόρους, τnν εκπαίδευσn και πολλά 

άλλα ευεργετnματαδεν καταπράυνε τον 

πόνο τnς νnσου. Το Γενόρn του 1931 κατόπιν 

Γενικr'1ς Συνελεύσεως στnν Αρχιεπισκοπn, 

ιδρύθπκε από τους Έλλnνες Κύπριους n Εθνι

κn Οργόνωσn Κυπρίων Ε.Ο.Κ. τnς οποίας βα

σικός σκοπός nταν π Ένωσn τnς Κύπρου με 

τnν Ελλάδα. Το Ενωτικό Κίνnμα άρχισε να 

φουντώνει. Η ΕΟΚ τnν 29nν Μαρτίου διεξnγα

γε Ενωτικό Δnμοψnσιμα σ' όλn τnν Κύπρο. 

Τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου έγιναν εκλο

γές Νομοθετικού Συμβουλίου και εξελέγnσαν 

Ελλnνικό μέλn του. Εξελέγnσαν όσοι είχαν 

σύνθnμα '"το Ενωτικό". Μεταξύ αυτών nταν 

και ο Μnτροπολίτnς Κιτίου Νικόδnμος Μυλω

νάς, ο αδιάλλακτος εκείνος uποστnρικτnc; 

τnς Ενώσεως. Τα αιρετό μέλn του Συμβου-· 

λfου nταν 12 Έλλnνες, 3 Τούρκοι και 9 Άγγλοι 

όμως ισοψnφούσαν και ο Κυβερνnτnς είχε το 

Βέτο. Έτσι ο λαός επίεσε τους Βουλευτές να 

παραιτnθούν όπως και έκαναν. Στις 18 Οκτω

βρίου ο Επίσκοπος Μυλωνάς εκυκλοφόρnσε 

σε χιλιάδες αντίτυπο το διάγγελμα του στον 

Κυπριακό λαό με επαναστατικό περιεχόμενο. 

Το διάγγελμα αυτό έγινε τn 17n Οκτωβρίου 

nμέρα τnς παραιτnσεως του από το νομοθε

τικό συμβούλιο. Τπν nμέρα του διαγγέλματος 

ο επίσκοπος είχε κάνει επαναστατικn ομιλfα 

στπ Λάρνακα και είπε: Τια τnν Ένωσπ τnς Κύ

πρου με τnν Ελλόδα αν χρειαστεί θα χύσου

με το αίμα μας, τnν 20n Οκτωβρίου όταν ο 

Μnτροπολίτnς πnγε ι.πn Λεμεσό έγινc ο' 

αυτόν ενθουοιc~δnς υποδοχιΊ. 

Το απόγευμα εγνώσθn το ογκώδες 

Ενωτικό Συλλαλnτnριο και στn Λευκωσία. Το 

μnνυμα αυτό εγνώσθrι υπό του Λχιλλέως Αι-
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μιλιανfδn και όναψε φωτιά ο ενθουσιασμός. 

Στn διαδnλωσn κovτc'J στn Φανερωμένn 

πολύς κόσμος άρχισε να συρρέει για ν' 

ακούσει το τnλεγράφπμα 

Κτυπούσαν οι καμπάνες τnς Φανερω

μένnς, μίλπσαv οι Στέλιος Κλυτfδnς, Γεώργιος 

Χ"Παύλου, Θ. Θεοδότου, Σταύρος Σταυρινό

κnς, ο Οικονόμος τnς Εκκλnσίας Φανερωμέ

νnς Διονύσιος Κυκκώτnς, ο Παλαιών Πατρών 

Γερμανός Κύπρου κατά το Θεοδότου. 

Ο Κυβερνnτnς Στορς είπε τότε ότι 

"αυτός κnρυξε τnν επανάσταοn'. Στις 18,30 

ξεκίνnσαν για το Κυβερνειο μετnν Ελλnνικn 

σnμαία που βαστούσε ο οικονόμος τnς Φα

νερωμένnς Διονύσιος !<uκκώτnς. Μόλις 

έφθασαν ατο Κυβερνείο κατέβασαν τnν Αγ

γλικιΊ σnμoia και ύψωσαν τπν Ελλπvικι'ι Άρχι-· 

σαν νο λιθοβολούν το κτίριο, ανέτρεψαν αυ

τοκίνπτα και το έκαψαν. Έπεσαν οι πρώτοι 

πυροβολισμοί και τότε όρμilσον cπο Κυβερ

νείο και οι ι::προτrc\πες να πυροβο-· 

λούν αδιοκρlτως. Η καπ.:κπασπ οτο Κuβερ-· 

νεfο nτav ο::ρπκηκ(, ως το βρόδυ. Ο 

Κυβερνrιτnς ζrπnσε ;:ονΙΕ:>χύσεις οπι'J τnv Arγu .. 
πτο και του εστάλπσον. Λnό τους πυροβολι

σμούς στο Κuβερνεfο ετραυματίσθnσαν 15 

διαδnλωηΞς. Ένας απ6 αιπο('ς ο Ονο(jφpιος 

Κλnρίδnς από τον Λγρc> ο οποίος πέθανε τnν 

άλλn μέρα. 

Τα γεγονότα αυτά συνr-χίσθπσαν και σ' 

άλλες πόλεις και χωριό. Στnν Λμμόχωστο 

έγινε μεγc1λuς ανuβροσμόςε. 23 Οκτω

βρίου έγιναν συλλαλnτ(ΊρΙΟ και εκφωνιΊΘn .. 

σαν ομιλίες σε 8 χιλιόοα:Ά ι<6σμου. Ί:Ξγιναν 

συγκρούσεις μεταξύ έπεσαν 

πυpοβολισμι.Α ιι.αι σκοτι:.:·.θrΨ" 1 f\χρον<'c: Χα

ράλαμπος Φιλίππου. Σπ, ι\(.φνακα επfσπς 




