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Αρχιμανδρίτης Φώτιος Κωνσταντινίδης

40

Χρόνια στην Υπηρεσία της Εκκλησίας και του Έθνους
Κωσττj Κοκκινόφτα

Συμπλnρώθnκαν στις 6\ουλίου.

40 χρό

νια από τότε που ο Αρχιμονδρίτnς τnς Ιεράς
Αρχιεπισκοπnς Κύπρου Φώτιος Κωνσταντινί
δnς εντάχθnκε στις τάξεις του ιερού κλnρου
τnς πατρίδας μας. Συνεχιστnς μιας παρόδο
σnς που θέλει τον Ορθόδοξο κλnρικό να κα
θοδnγεί, να φρονnματίζει και να παρnγορεί

τον λαό, ο π. Φώτιος συμπεριλαμβάνεται ανέ
μεσα σ' αυτούς που αναλώνουν τn ζωn τους
στnν υπnρεσία του Θεού και των συνανθρώ
πων τους. Από τα παλιό χρόνια άλλωστε τnν
Ορθόδοξn μας εκκλnσία υπnρέτnσαν πολλοί
Ιεράρχες. μα και aπλοϊκοί παπάδες. που με τn
βαθειό βιωματικn τους πίστn, τις προσωπικές
τους θυσίες και τnν αυταπόρνnσn τους ενδυ
νάμωναν τους Χριστιανούς, διασώζοντας έτσι
τnν εθνικοθρnσκευτικn ταυτότnτα του Γένους.

Τις περισσότερες φορές

n προσωπικn

ιστορία

του καθενός, δεν έχει τίποτε όλλο παρό να επι
δείξει μια διαρκn έγνοια και αγωνία για το καλό

φnμn

του λαού, και να παρουσιάσει παρόλλnλα μια

Μετό τnν αποφοίτnσn του από αυτό ανεχώ

του

αρτιώτερου

σχολείου στο νnσί.

ασυμβίβαστn προσωπικότnτα που διεξnγαγε

ρnσε για τnν Αθnνα για σπουδές στnν Ιατρικn,

ένα σκλnρό αγώνα για τnν ελευθερία και τn

όπως nταν

Χριστιανικn τελείωσn του λαού.

«όλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, όλλα δε Θεός

n

επιθυμία των γονιών του. Αλλό

κελεύει,» ο μετέπειτα Αρχιμανδρίτnς Φώτιος
Ο Φειδίας Κωνσταντινίδnς, όπως nταν
το λαϊκό όνομα του π. Φωτίου, γεννnθnκε στις

2.4.1927

στο ιστορικό προάστιο τnς Λευκω

σίας Στρόβολο, γενέτειρα του Εθνομάρτυρα
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. από πιστούς και
ενάρετους γονείς τον Σόλωνα του Αντωνίου
και τnν Ελένn το γένος Χαράλαμπου Καραϊ

σκου, οι οποίοι ενεφύσnσαν από μικρnς nλι
κίας τnν αγάπn προς τnν Εκκλnσία και τnν πα
τρίδα. Φοίτnσε αρχικό στο Δnμοτικό σχολείο

Κωνσταντινίδnς

σπούδασε

ντας αποφασίσει να

Θεολογία, έχΟ:

υπnρετnσει τους υπό

δουλους στους Άγγλους αποικιοκράτες, συ
μπατριώτες του από τον

τομέα αυτό. Η

ολοκλnρωτικn του όμως αφιέρωσn στnν υπn

ρεσία του Θεού και των ανθρώπων πραγματο
ποιnθnκε στα
ξn

του

1952

στον

όταν απεφάσισε τnν έντα

ιερό

κΜρο.

Έτσι

όταν

ο

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ' βρέθn
κε στnν Ελλάδα, σε μια από τις πολλές του

τnς γενέτειρας του και στn συνέχεια στο Πα

προσπάθειες για προώθnσn του Κυπριακού

γκύπριο Γυμνάσιο, που τnν εποχn εκείνn είχε τn

· προβΜματος, τον χειροτόνnσε σε διάκονο
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στις

6.7.1952

στον Ιερό Ναό τnς Αγίας Παρα

σκευnς Καλλιπόλεως Πειραιώς. Στnν Ελλnνικn

πρωτεύουσα παρέμεινε για

16

Αγίου Χαραλάμπους Ηλυσίων Αθnνών. Στο με

1953

ολοκλιlρωσε

ανεξόρτnτου Κυπριακού κρότους.

μnvες ακόμn

υπnρετώντας ως διάκονος στον Ιερό Ναό του
ταξύ στα

Λονδίνου που συνέβαλαν στn δnμιουργία του

τις Θεολογικές

του σπουδές.

Μετά τnν απελευθέρωσn του ο π. Φώ
τιος Κωνσταντινίδnς συνεχίζει να υπnρετεί ως
πρόεδρος του Εκκλnσιαστικού Δικαστnρίου
και ως Γραμματέας τnς Ιερός Συνόδου τnς Εκ
κλnσίας τnς Κύπρου, διακονnματα τα οποία

Στnν Κύπρο τnν περίοδο αυτn άρχισαν

α πότο

1954 μέχρι το 1973 εξnσκnσε με ιδιαίτε

οι προετοιμασίες για τnν έναρξn του Εθν;κοα

ρn επιτυχία. Παράλλnλα ως Ιεροκnρυκας τnς

πελευθερωτικού αγώνα του1955-59. Η Εκκλn

Αρχιεπισκοπnς αναπτύσσει ένα πολυδιάστατο

σία που διεδραμότισε σnμαίνοντα ρόλο στον

ποιμαντικό έργο. Επισκέπτεται διάφορες κοι

αγώνα για τnν αποτίναξn τnς Αγγλικnς αποι

νότnτες όπου λειτουργεί, κnρύπει και ενισχύει

κιοκρατικnς διακυβέρνnσnς και τnς ενσωμό

το λαό. Περιοδεύει συνεχώς και δnμιουργεί

τωσnς του νnσιού στον Εθνικό κορμό είχε ανό

ισχυρούς

γκn κάθε τnς μέλους και ειδικό των κλnρικών

προσωπικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Εκεί

πνευματικούς

δεσμούς τόσο

τnς. Έτσι ο π. Φώτιος επέστρεψε στnν ιδιαίτε

που

ρn του πατρίδα, οπότε και χειροτονnθnκε από

από τnν πολυδιόστατn του δραστnριότnτα

τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ' σε πρεσβύ

είναι στnν υπnρεσία των στρατευομένων παι

τερο και χειροτονnθnκε σε Αρχιμανδρίτn στις

διών τόσο τnς Κύπρου όσο και τnς Ελλάδας.

16.5.1954

στnν Εκκλnσία τnς Αγίας Ζώνnς στο

Βαρώσι. Είναι μόλις

27 χρονών και

στρατευμέ

πραγματικά αφιερώνει

σε

μεγάλο μέρος

Επισκέπτεται σχεδόν όλα τα στρατόπεδα του
νnσιού, εξομολογεί και κnρύπει, συμβουλεύει

νος ολόψυχα στον αγώνα που διεξάγει ο Ελλn

και καθοδnγεί. Η nγεσία του στρατεύματος

νισμός του νnσιού για εθνικn δικαίωσn. γilnρε

εκτιμώνταςτnνόλnτου προσφορότοντιμό με

τεί ως Ιεροκnρυκας

στnν Αρχιεπισκοπn που

nολλές τιμnτικές διακρίσεις. Αναφέρονται εν

είναι εντεταλμένος να κnρύττει τον Χριστό και

δεικτικό οι τιμnτικές διακρίσεις που του απένει

τnν Ελλάδα σε κάθε χωριό και ενορία τnς περι

με

φέρειας του. Στο μεταξύ ξεκινά τnν

ραρχία Πεζικού τnς Ελλάδας καθώς και

1 Απριλίου

1955 ο αγώνας τnς ΕΟΚΑ για τnν απελευθέρω
σn τnς Κύπρου. Τα κnρύγματα και n πολυδιό
στατn εθνικn του δρόσn ενοχλούν τους Άγ

γλους αποικιοκράτες που στις

14.9.1957

τον

συλλαμβάνουν σύμφωνα με τον <<περί προσω

ποκρατnσεως νόμον» που εξέδωσε τότε

n

Αποικιοκρατικn Κυβέρνnσn. Αλλά από τις φυ
λακές συμβάλλει με κάθε τρόπο στnναναπτέ

ρωσn του εθνικού φρονι'ψατος του λαού. Στις
aποικιοκρατικές φυλακές ο π. Φώτιος παρέ
μεινε για δυο σχεδόν χρόνια, ζώντας σε όσχn
μες συνθnκες διαβίωσnς.

Απελευθερώθnκε στις

n

Στρατιωτικn Σχολιl Ευελπίδων,

n

Στ' Με

n

Σχολι'1 ΕθνικnςΑμύνnς.

Το συνολικό του έργο συμπλnρώνει ένα
ιδιαίτερα

αξιόλογο

συγγραφικό

έργο

που

αποτελείται από μεγάλο αριθμό μελετών διε
σκορπισμένο στις εφnμερίδες και στα περιο
δικό του νnσιού, καθώς και από

16 βιβλrα

που

εξεδόθnκαν και τα οποία καταξιώνουν τον Αρ
χιμανδρίτn Φώτιο Κωνσταντινίδn ως ένα από
τους σnμαντικότερους συγγραφείς πνευματι
κών βιβλίων στον τόπο, και ως ε'να από τους
πολυγραφότερους Κυπρίους κλnρικούς. Τα

16

αυτό βιβλία είναι τα ακόλουθα:

22.2.1959

μετά

τnν υπογραφn των συμφωνιών Ζυρίχnς και

1. Η θυσία
(1961)

του

Εθνομόρτυρος Κυπριακούς
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2.

κατό

του

Αποστόλου

Παύλου

εν

Εφέσω

σπ τπς προσωnικότnτας και τnς δρόσnς του.

(1961 ).
3.

όμως σ' αυτό και θα επανέλθουμε σε μεταγε

νέστερο χρόνο με ολοκλnρωμένn σκιαγρόφn

Η θρnσκευτικn ζωn μας πfσω από τα κόγκε

λα τnς φυλακnς ( 1962)

4. Ο Ιnσούς

Κλείνοντας το σχόλιο μας αυτό για τnν

40χρονn παρουσία στον ιερό κλr'Ίρο του π. Φω

και οι συμπατριώται του

( 1962)

τfου Κωνσταντινfδn να αναφέρουμε και τnν με
γόλn του αγόπn προς τον Μέγα Φώτιο, Πα
τριόρχn

5. Εθνικαf προσφωνnσεις ( 1962)

Κωνσταντινουπόλεως,

του

οποfου

φέρει και το όνομα. Με τnν έγκρισn μόλιστα

6.

Μνnμόσυνα nρώωντου Κυπριακού Απελευ

θερωτικού αγώνος ( 1963)

7.

Ο Αρχιμανδρfτnς Γ ρnγόριος Μαχαιριώτnς

(εψnμισμένος Ηγούμενος Μαχαιρό) και το
έργο του ( 1964 ).

8.

εξ' ολοκλr'Ίρου τις δαπόνες, παρεκκλr'Ίσι προς
τιμnν του Αγfου Φωτfου στο Μοναστnρι του
Αρχαγγέλου Μιχαr'Ίλ στον Αναλυόντα. Από ότι
γνωρfζομε fσως ο ναός να εfναι και ο μοναδι

Χριστιανικοf Αντίλαλοι από το νnσί τnς Αιγί

νnς(1966)

9.

και τnν ευλογfα του Μακαριωτότου Αρχιεπι

σκόπου Κύπρου ανεγεfρει, αναλαμβόνοντας

κός ναός με όλο τον Ορθόδοξο χώρο που
εfναι aφιερωμένος στον Ιερό Φώτιο.

Η επf Ορκωμοσfα τελετn εις τnν Κυπριακnν

Εθνοφρουρόν(1966)

1Ο. Ειδικn τελετn τnς Υψώσεως του Τιμίου Σταυ
ρού εν τοις στρατοπέδοις ( 1968)
11.

Ο ιδρυτnς και προστότnς τnς Κυπριακnς

ΕκκλnσfαςΑπόστολοςΒαρνόβας

12.

n

πολι

τεfα και το έργον του ενδόξου τούτου τέκνου

13.

μας στις

6

Φεβρουαρίου αποκτό στις μέρες

μας ιδιαfτερn σnμασfο, σε μια εποχn που

n ορ

θοδοξία βόλλεται ποικιλοτρόπως από τους

παπικούς και ειδικό στις χώρες τnς Ανατολι
κnς Ευρώπnς. Γιατf οι αγώνες του Αγfου Φω

(1971)

Ανδρέας ο Πρωτόκλnτος. Ο βίος,

τnς εκκλnσίας

Η ενθύμnσn τnς προσωπικότnτας του

Αγfου Φωτfου που τιμόται από τnν εκκλnσfα

( 1971 ).

τfου κατό των Λατινοφρόνων και π απαρασό

λευτn του πίστn nταν που έσωσαν τnν Ορθn
πfστn και το λαό. Το

1991

μόλιστα εfχε ανακn

ρυχθεf από τnν Εκκλnσfα τnς Ελλόδας ως έτος

Ο Μέγας Οικουμενικός Πατριόρχnς Αθn

Ιερού Φωτfου και έγιναν προς τιμnν του λα
μπρές εκδnλώσεις. Έτσι και ο π. Φώτιος Κων

ναγόρας(1972)

σταντινίδnς μας υπενθυμίζει ποικιλοτρόπως

14.

Ο Άγιος Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθού

ντοςοθαυματουργός

15.

(1972)

τnν προσωπικότnτα και τn διδασκαλfα του με
γόλου αυτού Αγfου.

Οδnγοf προς Κύριον (ομιλfαι εις εορτός

Αγfων)(1973)

16. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακόριος ο Γ' και ο Ιερός
ΚΜρος (n αμοιβαfα αγόπn των) ( 1977).
Ασφαλώς πολύ περισσότερα κσι εκτενέ

Ευχόμενοι στο π. Φώτιο δύναμn, αντοχn
και σθένος, υγεία και συνέχισn του πνευματι
κού και εθνικού του έργου κλείναμε το κείμενο
μας αυτό που γρόφεται με τnν ευκαιρfα τnς
συμπλr'Ίρωσnς

40 χρόνων από τότε

που εντό

χθnκε στον Ιερό κλr'Ίρο τnς πατρίδας μας. Αρ

στερα θα μπορούσαν να λεχθούν για τn ζωn

χιμανδρfτn

και τn δρόσn του π. Φωτfου. Περιοριζόμαστε

σας.

Φώτιε

Κωνσταντινfδn, τις

ευχές

