
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

του Αγίου Νεοφύτου σαν Σταυροπnγιακnς 

Μονnς. Τότε το 1631 ο Κύριλλος nταν Οικου
μενικός Πατριόρχnς και μαζί με τnν σύνοδο 

του Πατριαρχείου, τον Αρχιεπίσκοπο Χριστό

δουλο και τους Επισκόπους του εξέδωσε το 

Πατριαρχιακόν Σιγγίλλιο που επισφρόγιζε τα 

εξnς: " ... αποφαινόμεθα τοίνυν συνοδικώς εν 
Πνεύματι Αγίω, γνώμn καιτων παρατυχόντων 

Ιερωτότων Μnτροπολιτών, των υπερτίμων, 

των εν Αγίω Πνεύματι αγαπnτών Αδελφών και 

συλλειτουργών αυτnς, ίνα n Βασιλικn αύτn 
Μονn και Σταυροπnγιον, n και διαμένn εις 

τnν σταυροπnγιακnν αυτnν τόξιν, από του 

νυν και εις τον εξnς όπαντα αιώνα ... όστις δε 
των κατό καιρούς Επισκόπων τnς Πόφου 

βουλnθεί n αθετnσαι το σιγγιλλιώδες τούτο 
γρόμμα τnς Ημών Μετριότnτος και καταπα

τnσαι τnν αυτnν Αγίαν Μονnν και ενοχΜσαι 
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τον Καθnγούμενο και τους περί αυτόν Πατέ

ρας και ζnτnσαι λαβείν τι παρ' αυτών, πολύ 

n ολίγον, τn των έξω δυναστεία, επικρατuν~ 
μενος. n όλλος τις των Λαϊκών τε και Κλnρι
κών. ο τοιούτος μεν ού μόνον αργός τnς αρ

χιερωσύνnς αυτού, αλλό και αφωρισμένος. 

ως ιερόσυλος και καθαιρέσεως όξιος ... " 

Αυτός nταν ο Κύριλλος Λούκαρις που 

με ζnλο παραδειγματικό συμπαραστόθnκε 

σε δύσκολους καιρούς τnς Κυπριακnς Εκκλn

σίας που όπως έγραψε ο Νικόδnμος Μετα

ξός:" ... τίς ουν αγνοεr το του σοφωτότου Κυ
ρίλλου όνομα; εν ποία δε χώρα n πόλει ουχ n 
φnμn φιλοτιμουμένn διεμnνυσε τούτο: Πρόγ

ματι ο Κύριλλος Λούκαρnς υπnρξε σεμνός 

κλnρικός, υπέρμαχος τnς Ελλnνικnς ιδέας 

και φορέας τπς Ορθόδοξnς παρόδοσnς. 

ΠΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 

Στις τριόντα τουΓενόρn. ειναι μέρα γιορτινn 

Η θρnσκεrα μας γιορτόζει, στn γιορτn τnς μας καΜ, 

και μαζr τnς τα σχολεία 

για τα Γρόμματα τα θεrα. 

Θα τιμnσουμε και πόλι, ιερόρχες τρεις σοφούς 

που τους έχουμε για πόντο στn ζωn μας οδnγούς 

Για μας είναι οι τρεις φόροι 

στnς ζωnς μας το λιμόνι. 

Ο Βασrλειος ο Μέγας , εrναι προστότnς των φτωχών 
κι ο Γ ρnγόριος ο θεrος. οδnγός εrναι σοφών 

Η δικn τους αρετn 

μας χαρfζει προκοπn 

Ήταν ρnτορας μεγόλος Ιωόννnς ο σοφός 

κι οδnγούσε αυτός τα πΜθn προς το όγιο το φως 

Ας γενεί του καθενός μας 

ο προστότnς ο τρανός μας. 

Δrνουν νόnμα κι οι τρεις τους στn δικn μας τn ζωn 

και ελπfδα πως μια μέρα. θε να ρθει σ' αυτn τn γn, 

τ'όγιο φως π' αναζnτούσαν 

και στnν πλόσn το σκορπούσαν. Γεώργιος Κοκnς 




