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ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ·ΠΕΝΗΝΤΑ XPONIA ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
Ο εθνομάρτυρας Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρnς 

και n Κύπρος 
(1572-1638) 

Φέτος συμπλnρώθnκαν τριακόσια πε

νnντα χρόνια από το θόνατο του Κυρίλλου 

Λούκαρn που με τn ζωn και το έργο του 

πρόσφερε μια τερόστια υπnρεσία στnν Ορ

θόδοξn Εκκλnσία και στο Γένος των Ελλιlνων. 

Προτού μιλιlσουμε για τnν παραδειγματικn 

προσφορό του προς τnν Κύπρο και το λαό 

τnς θα δώσουμε μερικές ενδεικτικές επισn

μόνσεις από τn ζωn του. 

Ο Κωνσταντίνος Λούκαρnς γεννnθnκε 

το 1572 στον Χόνδακα στnς Κρnτnς από γο
νείς που όπως ο ίδιος γρόφει: " ... ου στόνος 
και Φραντζι'ιλα, γένος μικτόν και όνθρωποι 

βόρβοροι, νόθοι, δούλοι και όδειλοι οι εμοί 

γονείς, αλλ' Έλλnνες ευσχnμονες, ελεύθεροι, 

εν τε τn πολιτεία και τn Εκκλnσία περίβλε

πτοι ... " Τα πρώτα του γρόμματα τα διδόχθnκε 
στnv Κρnτn και σε nλικία μόνο 13 χρόνων 
έφθασε στnν Αίγυπτο ύστερα από πρόσκλn

σn του συγγενn του Μεγόλου Πρωτοσύγκελ

λου Μελέτιου Πnγό που αργότερα έγινε Πα

τριόρχnς Αλεξανδρείας. Όταν είδε ο 

Μελε'τιος τnν έφωn που είχε για τα γρόμμα

τα σύστnσε τους γονείς του και με τn δικn 

του παρέμβασn και τον έστειλαν για ανώτε

ρες σπουδές στn Βενετία και το Πατόβιον. 

(1586). Το 1594 ύστερα από λαμπρές σπου
δές εκεί και με ακρόασn επιφανών Ιταλών και 

Ελλιlνων καθnγnτών αφού περιόδεψε τnν Ελ

βετία, Ολλανδία και τnν Γερμανία επέστρεψε 

στnν Ανατολιl. Περίπου το 1898 τον βρίσκου
με στnν Κωνσταντινούπολn όπου χειροτονn

θnκε από το Μελέτιο Πnγό που βρισκόταν 

εκεί για τοκτοποίnσn διαφόρων προβλnμό-
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των του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τότε 

προχειρίστπκε σε Αρχιμανδρίτn και ιεροκn

ρυκα του Πατριαρχικού Ναού. 

Μια σnμαντικn προσφορό του Κύριλ

λου Λούκαρn στις υποθέσεις τnς καθόλου 

Ορθοδοξίας nταν n μετόβασι'ι του στnν Πο
λωνία. Τότε n προπαγόνδα τnς Ρώμnς εργα
ζότανε με γρnγορο ρυθμό για το ξερίζωμα 

τnς Ορθοδοξίας στις Σλαβικές χώρες και 

ιδιαίτερα στnν Πολωνία όπου ο Βασιλιός Σιγι

σμούνδος προχωρούσε στnνυποταγn τnςΟρ

θοδοξίας κότω από τον παπικό ζυγό. Πιο κα

τόλλnλο πρόσωπο για τnν αποστολιl αυτn 

κρίθnκε ο Κύριλλος που πnγε δυο φορές στnν 

Πολωνία. Η παραμονn και n εργασία του εκεί 
στέφθnκε με μεγάλn επιτυχία γι' αυτό και από 

εκείνn τnνστιγμn έγινε ο εχθρόςτnς Ρώμnς. 

Όταν έφθασε στnν Αίγυπτο το 1601 
είχε ιlδn πεθόνει ο Μελε'τιος Πnγός ο οποίος 

για "τnν σταθερότnτα του χαρακτnρος του 

κατό τας εν Πολωνία δοκιμασίας υπέδειξεν 

αυτόν ως διάδοχόν του, απάντων των εν Αι

γύπτω κλnρικών επικρατούντων τnν εκλογnν 

ταύτnν". Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους χειρο

τονnθnκε Επίσκοπος και αναδείχθnκε Πόπας 

και Πατριάρχnς Αλεξανδρείας. Ένα από τα 

πιο ιστορικό και αξιόλογα έργα του Αλεξαν

δρείας Κυρίλλου rΊταν n αποστολιl Μnτρο
φόνn του Κρnτόπουλου - πνευματικού του 

τέκνου - στnν Οξφόρδn για σπουδές και n 
δnμιουργία αγαθών σχέσεων με τnν Αγγλικα

νικn Εκκλnσία. Ο Μnτροφάνnς όταν επέ

στρεψε στnν Αλεξόνδρεια χειροτονnθnκε 
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χnς Αλεξανδρείας. Εδώ αρχίζει μια στενn 

επαφn τnς Ορθόδοξnς Εκκλnσίας και του 

υπόδουλου των Ελλnνων Γένους με τnν Αγγλία. 

Στnν συστατικn επιστολrl του ο Κύριλλος προς 

τον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας Γεώργιο 

Άββοτ καταλrlγει ως εξnς: " ... εν τέλει, αν τι ελ
λείπει εν τn επιστολrl μου ως προς τnν εκπαί

δευσιν n εντελrl μόρφωσιν του ανδρός τούτου, 
τούτο ευκόλως αναπλnρωθnσεται υπό τnς 

υμετέρας συνέσεως, nν ο Θεός ανύψωσε και 

έστnσεν ως λα μ πόδα εφ' υψnλού, όπως δύνn

ται να πaραμυθn τους όλλους, ου μόνον τους 

Βρεπανούς υμών, αλλ' επίσnς και τους ομο

φύλους nμώνΈλλnνας ... " 

Ο Κύριλλος εργόστnκε για τnν ενότnτα 

των χριστιανών, για τnν ειρnνn και τnν συνερ

γασία ανόμεσα στους λαούς γι αυτο'και πα

ρεξnγnθnκε. Έτσι στο τέλος πολεμnθnκε κα

τnγορnθείς ότι Μθεν ασκούσε περισσότερα 

πολιτικό παρό εκκλnσιαστικό καθnκοντα. 

Όταν ανέβnκε στον Οικουμενικό θρόνο τnς 

Κωνσταντινουπόλεως το 1620 έταξε σαν 

σκοπό του να σώσει τnν Ανατολn από τον 

σκλnρόζυγό των Τούρκων. Ακολούθnσε το 

παρόδειγμα όλλων μεγόλων Εθναρχών τnς 

Ορθοδοξίας και του Γένους για να θυσιόσει 

στο τέλος τnν ίδια του τnν ζωn και να γίνει 

μόρτυρας τnς Εκκλnσίας μας. Δnμιούργnσε 

το πρώτο τυπογραφείο στnν Πόλn μετό τnν 

όλωσn και γι' αυτό πλr'Ίρωσε πολύ ακριβό. 

Ήλθε σε συνεννόnσn με τις διόφορες Ευρω

παϊκές δυνόμεις για προστασία του Κέντρου 

τnς Ορθοδοξίας και τnν σωτnρία των Ελλrl

νων από τnν σκλαβιό. Πολεμnθnκε από πολ

λούς εχθρούς τnς Ορθοδοξίας και του γέ

νους μας. Δεν πρόδωσε ποτέ του τος ιερός 

παραδόσεις μας, τα τίμια δόγματα τnς 

φυλrlς μας. Πρωτοστότnσε στnν πρώτn με

τόφρασn τnς Αγίας Γραφnς στnν γλώσσα 

του λαού γιατί πίστευε ότι "τα ιερό βιβλία εί-
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ναισωστό να μεταγλωπίζοvται και να ερμr

νεύονται εις απλrlν διόλεκτον και γλώσσαν 

κοινnν, όπου nμπορεf να τα γρικό καθεfς, 

διαβόζοντός τα, να καρποφορnται εκείνα 

όπου είναι γραμμένα μέσα και να ωφελrΊται 

εις τnν ψυχnν ... " Ο περίφnμος Αλεξανδρινός 
Κώδικας που είναι σr'ψερα ένα από τα πολυ

τιμότερα εκθέματα στο βρετανικό Μουσείο 

του Λονδίνου είναι ένα δώρο δικό του προς 

τον βασιλέα τnς Αγγλίας Κόρολο που του 

τον έστειλε για να τον περισώσει από τα 

όγρια χέρια των Τούρκων που κατέστρεφαν 

από τότε κόθε τι Ελλnνικό ... 

Το τέλος του nταντραγικό. Διώχτnκεεξο

ρίστnκε, εξευτελίστnκε και τέλος τον έπνιξαν 

και τον έρριξαν στnν θόλασσα. Οι χριστιανοί 

όμως βρnκαν το σώμα του το όγιο και το έθα

ψαν με τιμές και ξεχωριστό σεβασμό. Όπως 

έγραψε ο Ναθαναrlλ Κονώπιος πιστός υπο

στnρικτnς του και βοnθός του ως το τέλος 

"ούτως έλαβεν ο ομολογnτnς του Θεού και 

αλnθείαςτοντnς μαρτυρίας στέφανον''. 

Τώρα μπαίνουμε στο κύριο θέμα μας 

για να δούμε πως ο Κύριλλος Λούκαρnς 

σχετfστnκε με τnν Κύπρο. Όπως εfναι γνωστό 

μετό τnν κατόλnψn τnς Κύπρου από τους 

Τούρκους με τnν βοnθεια και υποστnριξn 

τουΟικουμενικού Πατριαρχείου έγινε n εκλο
γn του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου και έτσι 

n Κυπριακn Εκκλnσία αποκατέστnσε τις σχέ
σεις τnς με τις όλλες Ορθόδοξες Εκκλnσίες. 

Δυστυχώς τούτο δεν κρότnσε πολύ. Το 1592 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκλέχτnκε και χειρο

τονnθnκε στnν Κωνσταντινούπολn ο Αθανό

σιος ο οποίος δnμιούργnσε όλα τα προβλrl

ματα και τον σόλο στους κόλπους τnς 

Κυπριακnς Εκκλnσfας. 'Ό Αθανόσιος nτο μέ

χρις υπερβολrlς φιλόργυρος, και πλεονέκτnς 

... επιθυμών να αποκτnσn χρnματα δεν εδί
σταζε να σχίζn τα ιερό αvτιμnνσια και να 

προστόσσn τους εξόρχους του να πρόπωσι 
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το ίδιον δια να αναγκόζωνται οι εκκλnσίαι να 

αγορόζωσι νέα παρ' αυτο(.ι, και τοιουτρόπως 

να χρnματίζnτοι ... " σnμειώνει χαρακτnριστικό 
ο Λ. Φιλίππου. Η σκανδαλώδnς αυτn διαγωγn 

του Αθανασίου ξεσnκωσε τους Κυπρίους οι 

οποίοι έγραψαν στον τότε επιτnρnτn του Οι

κουμενικο(.ι Θρόνου Μελέτιο Πnγό. Παρά τις 

προσπάθειες και τις εκκλrlσεις του Πnγό δεν 

κατορθώθnκε καμιά πρόοδος· έτσι τοπικn 

Σuνοδος στnν Κuπρο με τn συμμετοχn εξόρ

χων από τnν Πόλn κατεδίκασε τις ενέργειες 

του Αθανασίου. Άλλn μάλιστα σuνοδος στnν 

Κωνσταντινοuπολn τον καθnρεσε. Ο Αθανά

σιος όμως συνέχισε τις αντικανονικές του 

ενέργειες και έδωσε το δικαίωμα στο Πα

τριαρχείο Αντιοχείας να επέμβn με τnν δικαι

ολογία ότι παλαιοί κανόνες μόνον σ' αυτό 

επέτρεπαν να λuσει το σοβαρό αυτό εσωτε

ρικό πρόβλnμα τnς Κυπριακnς Εκκλnσίας. 

Τότε και πόλιν ο Αλεξανδρείας ΜελέτιοςΠn

γάς έσωσε τnν Κυπριακn Εκκλnσία από εξω

τερικές επεμβάσεις. Αυτn nταν n κατόστασn 
μετά τnν καθαίρεσn του Αθανασίου. 

Νέος Αρχιεπίσκοπος Κuπρου εκλέχτn

κε το 1600 ο Βενιαμίν ο οποίος για έξι χρόνια 
εποίμαvε τnν ΚυπριακιΊ Εκκλnσία. Όταν έφτα

σε στnν Κuπρο από τnν Κωνσταντινοuπολn 

ο Βενιαμίν χειροτονnθnκε Αρχιεπίσκοπος από 

τους Πάφου Φιλόθεο, Κιτίου Ιερεμία και 

Σόλων Βενιαμίν. Ο καθnρnμένος όμως Αθα

νάσιος βρnκε τnν ευκαιρία πόλιν μαζί με 

τους υποστnρικτές του να επέμβn και να δια

δίδει ότι το Βερότιο και τα γράμματα τnς Συ

νόδου nταν πλαστό. Ζnτnσε τότε ο Βενιαμίν 

τnν επέμβασπ τnς Μεγόλnς Εκκλnσfας οπότε 

τελικό ο Αθανάσιος με βια αναγκόστnκε να 

παραιτnσει να εξασκεί το αξίωμα του Αρχιε

πισκόπου, ο Βενιαμίν όμως εuρισκε αντιδρά

σεις και αναγκόστπκε να υποβάλει τnν πα

ραίτnσn του. Μέσα σε τέτοιο κλίμα δnλαδιΊ 

με τnν παρουσία δυο πρώnν Αρχιεπισκόπων 
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n Εκκλnσία του Αποστόλου Βαρνάβα δεινο
πόθnσε μέχρι που έφθασε στnν Κuπρο ο Κu

ριλλος Λοuκαρnς. 

Εδώ είναι περιπό να επαναλάβουμε τις 

αρετές και τnν δεξιοτεχνία nου κοσμοuσαν 

τον Κuριλλο, τον Ιερόρχn εκείνο που κυβέρ

νnσε για μισό σχεδόν αιώνα τα Πατριαρχεία 

Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας. 

Ήταν πράγματι σοφn n ενέργεια των Κυ

πρίων να καταφuγουν σ' αυτόν και να του ζn

τnσουν τnν συμβουΜ του. Έτσι χωρίς να 

χάσει καιρό ο Κuριλλος έφθασε στnν Κuπρο 

τον Ιανουάριο του 1606 και πρωταρχικό του 
μέλnμα nταν n αποκατόστασn τnς εκκλn

σιαστικnς τόξnς και νομιμότnτας. Ο μόνος 

τρόπος ειρnνευσnς τnς Εκκλnσίας nταν n 
σuγκλnσnς συνόδου και n εκλογn νέου Αρχιε
πισκόπου. Αυτό έγινε με τnν πρωτοβουλία 

του Κuριλλου Λοuκαρn ο οποίος μαζί με 

τους άλλους Επισκόπους τnς Κuπρου εξέλε

ξαν και χειροτόνnσαν νέο Αρχιεπίσκοπο τον 

Χριστόδουλο. Έτσι ο Κuριλλος Λοuκαρnς με 

πολΜ σοφία και σuνεσn κατόρθωσε να ειρn

νεuσει τnν ΚυπριακιΊ εκκλnσία. Να πως περι

γράφει ο ίδιος τnν αποστολrl του στnν 

Κuπρο:" ... Απολογίαν ου χρnσομαι προς 

υμάς, περί ων μοι πέπρακται εν Κuπρω τος 

διατριβός ποιουμένω, ίνα μn τις φταίn, αδι

κοuνται και παρά το πρέπον τι πρόξαντα.ως 

καταφυγnν ευρnκέναι με, τος εν τn απολογία 

προφάσεις ... αλλά κριτικωτότnς υμείς λαχό
ντες τnς γνώσεως παρά θεοu, του εν τοις 

εσχότοις καιροίς τοuτοις, υμάς εκλεξαμένου 

του οικουμενικοu στερεώματος οίον τίνος 

φωστnρας εί που δεnσετε μεν, φαινομένους 

τnν αλrlθειαν φανερών, συστελλομένους δε 

πόλιν, ζnμίαν υπερβόλλουσαν προξενοuν, εξ 

ολίγων συνιείτε nμίν ου προσnκόντως ενδυ

ναστεuσαι τnν μέμψιν, π εμεμφόμεθα αυτόθι 

παρά πολλοίς, δια το προβιβάσαι τω θρόνω 

τnς αρχιεπισκοπnς Κuπρου, Χριστόδοολον 



τινά Κύπριον άνδρα, αμαθn μεν και σοφίας 

όμοιρον τnς τε θύραθεν και τnς nμετέρας, 

τα δ' άλλα καλόν κόγαθον, και παρό τn υμε

τέρα κρίσει (ως οίμαι) ούκ άλλος όλλ n 
τοιούτος ελογίσθnς, οίον τις είποι ως ασκέ

πτως προσέχοντα τοις πρόγμασι, και δια 

τούτο παρ' υμετέραν γνώμnν, και μάλιστα 

του οικουμενικού πατριάρχου πεπραγέναι 

με, ό,τι δn και πέπρακται. Εμοί δε παρά μεν 

τοις άλλοις κατnγορείσθαι αδίκως, ούδ οπω

σούν μέλει ύβρις γόρ και συκοφαντία ου κα

τισχύσει δικαίου, παρά δ' υμίν σοφοίς ουκ 

ανέξομαι όλως ... εκλnθnμεν εις Κύπρον 

nμείς παρό των εκείσε πρωτευόντων, άπαξ 

και δις και πολλάκις δια γραμμάτων, εν οις 

αυτολεξεί περιείχετο "βοnθnσον, ελέnσον, 

χείρα όρεξον και τnς κατεχούσnς τυραννί

δος τος nμετέρας ψυχός απόλλαξον, δύνα

σαι γόρ". Άρα Ανεκτό ταύτα ακούειν nμίν, 

τοις δια τnν των χριστιανών οικοδομnν, και 

αυτnν τnν ψυχnν θnναι οφείλουσι, και το εκεί

νων αγαθόν δύνασθαι κατορθώσαι ό,τι nν 

αυτοίς καταθύμιον. Τότε θαλόπnς μn φοβn

θέντες κινδύνους και μnκος πελάγους του 

γειτονεύοντος μετρnσαντες τnν Κύπρον 

εφθόσαμεν. Μακρόν δ' αν είn διnγείσθαι 

υμίν όσα άτομα δι' αναφοράς ελόβομεν, ων 

απόντων αίτιοί είσιν οι αρχιεπισκοπεύσαντες 

εκεί και οι έτι και νυν αρχιερατεύοντες τρεις 

επίσκοποι, ο τε Ταμασέων Ιάκωβος και ο 

Πάφου Λεόντιος, και Μωυσnς τις κακοποιός 

άνθρωπος. Σύνοδος εκροτnθn πολλάκις, 

εδιωρθούτο κατ' ολίγον τα άτοπα και nρχετο 

σβεννύεσθαι n φλόξ των κακών έπειδn όσοι 
των πονnρών πράξεων, και αθέσμων παρα

νομιών nσαν εργόται, έτεροι προσπίπτοντες 

nρχοντο και συγχωρnσεως nτούντο αξιωθn

ναι έτεροι τον χαλινόν τnς κακίας συστείλα

ντες μετόνοιαν εnnγγέλλοντο, και διορθού

σθαι παρ' nμών παρεκόλουν και πάντως 

όλοι εξ άλλων εγίγνοντο. Εώρων δε τούτο οι 

εκείσαι χριστιανοί και παρnγορούντο μεγό-
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λως,ότι πόντοθενnνnελπίςαγαθn. Τότεενr λο

γισμώ και μια βουΜ και φωνn εδέοντο και νόμι

μοv χειροτονείσθαι αρχιεπfσκοπον .. ότε δ' εν 
ακμn τα πράγματα εγεγόνει, nυπορούμεν ευ

καιρίας ουδεμίας, και ει έξεστι τόλnθές λέγειν, 

ούτε πλέον είασαν nμός γρόφειν οι εκείσε, 

αλλά πόντ' εγίνοντο, ουκ οιδ όπως, κατά το 

των Κυπρίων θέλnμα, ευχομένων μεγάλως 

ελευθερίανου τnντυχούσαν πλουτείν. Εκλέχθn 

δn τότε και εις τον θρόνονα τnς αρχιεπισκοπnς 

ανεβιβόσθαι ο Χριστόοδουλος. Άρα δια τούτο 

μεμπτέος εγώ ου παρακούσας τους Κυπρίους 

και τους δn κανόνας, και νόμον, και τάξιν, και 

παραδόσεις μn παραβός... ούπω δε τnς 

νόσου απαλλαχθέντες επροσκόψαμεν τn 

δεινn συμφορά τn και παρ' υμίν ακουσθείσn 

τότε τnς Κύπρου εξnλθομεν ... " 

Το διαφωτιστικό αυτό γράμμα έγραψε 

ο Κύριλλος προς τους κλnρικούς του Οικου

μενικού Θρόνοu γιατί τον κατnγόρnσαν ότι 

χωρίς τnν δικn τους τnν συγκατόθεσn ανέλα

βε να ρυθμίσει θέματα μιας όλλnς τοπικnς 

Εκκλnσίας. Η απόντnσn του όμως βάζει τα 

πράγματα στn θέσn τους. Φαίνεται ότι κατά 

τn διάρκεια τnς εκεί παραμονnς του ασθένn

σε και παρέμεινε στο νnσί μέχρι που βρnκε 

τnν υγεία του. Η εκλογn μάλιστα του Χριστο

δούλου στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο τnς Κύ

πρου φαίνεται ότι nταν αρίστn μια και γνωρί

ζουμε τους αγώνες του για τnν ελευθερία 

του νnσιού από τους Τούρκους. Χαρακτnρι

στικό είναι τα όσα έγραψε ο Χριστόδουλος 

προς τον Δούκα τnς ΣαβοΤας:" ... nξευρε n 
υψnλότnτό σου πως ευρίσκονται άνδρες των 

αρμάτων τριάντα πέντε χιλιάδες και Τούρκοι 

δεν είναι παρά μόνο οχτώ χιλιάδες ... Και είναι 
άξιοι με τnν χάριν του Θεού να aφανίσουν 

τους Τούρκους, τους εχθρούς τnς πίστεως ... " 

Μια όλλn επίσnς σnμαντικn προσφο

ρά του Κυρίλλου Λούκαρn προς τnν Κυπρια

κn Εκκλnσία nταν n αναγνώρισn τnς Μονnς 




