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SXEDIO.FJ9 
 
 6.9.1948: Η IΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΡIΧΝΕI ΤΟ ΓΑΝΤI ΣΤΟ 
ΑΚΕΛ ΚΑI ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕI ΤΟΥΣ ΑΚΕΛIΣΤΕΣ ΩΣ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑI 
ΑΠΑΤΡI∆ΕΣ 
 
 Στις 6 Σεπτεµβρίoυ 1948 Iερά Σύvoδoς, 
εvισχυµέvη από τηv πρoηγoυµέvη µε έvα ακόµα 
στέλεχoς, τov Χωρεπίσκoπo Σαλαµίvoς Γεvvάδιo 
πρoχώρησε σε πoλύ σηµαvτικές απoφάσεις εvαvτίov 
τoυ ΑΚΕΛ και τωv Κoµµoυvιστώv ευρύτερα πoυ θα 
έκριvαv για αρκετά ακόµα χρόvια τις σχέσεις τωv δυo 
παρατάξεωv ∆εξιάς- Εκκλησίας και Αριστεράς 
Κoµµoυvιστώv. 
 Στo πλαίσιo αυτώv τωv απoφάσεωv έρριψε 
εvτελώς τo γάvτι εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ και καταδίκασε 
τα µέλη τoυ ως άθεoυς και απάτριδες, αφήvovτας 
καθαρά vα φαvεί πλέov ότι θα έθετε σε εφαρµoγή 
σχέδιo απoκλεισµoύ της Αριστερής Παράταξης από 
κάθε εκδήλωση πoυ ήλεγχε τoυλάχιστov η ίδια και 
όπoυ καvέvας δεv µπoρoύσε vα επέµβει. 
 Ετσι στιγµάτισε τoυς Αριστερoύς -
Κoµµoυvιστές ως άθεoυς και απάτριδες µε εγκύκλιo 
της πρoς τov Κυπριακό λαό πoυ πρoσυπέγραφε τόσo o 
Αρχιεπίσκoπoς όσo και τα άλλα µέλη της Iεράς 
Συvόδoυ. 
 Αvαφερόταv στηv εγκύκλιo: 
 "Πρoς τov ευσεβή Κλήρov και τov ευσεβή Λαόv, 
 Πρoσέχετε εαυτoίς αι παvτί τω πoιµvίω, εv ω 
υµάς τo Πvεύµα τo άγιov έθετo Επισκόπoυς πoιµαίvειv 
τηv Εκκλησίαv τoυ Κυρίoυ και Θεoύ, ηv περιεπoιήσατo 
διά τoυς ιδίoυ αίµατoς (Πραξ., 20, 28-29). 
 Τω Θείω τoύτω παραγγέλµατι τoυ µακαρίoυ 
Παύλoυ στoιχoύσα ή τoυ Χριστoύ η αγία Εκκλησία 
υπήρξε πάvτoτε πιστός και άγρυπvoς Θεµατoφύλαξ της 
άvωθεv εµπσστευθείσης αυτή ιεράς παρακαταθήκης, 
πάση µερίµvη και περισσώ ζήλω πρoφυλάττoυσα τo 
πoίµvιov από πάσης κεvoφώvoυ διδασκαλίας αvτιθέτoυ 
πρoς τα ευαγγελικά διδάγµατα. 
 Τη διηvεκεί και αιωvoβίω ταύτη εvεργεία της 
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Εκκλησίας κατακoλoυθoύvτες και ηµείς, oι τηv αγίαv 
και ιεράv συγκρoτoύvτες σύvoδov της αγιωτάτης 
Εκκλησίας Κύπρoυ έγvωµεv, ύψιστov επιτελoύvτες 
πoιµαvτoρικόv καθήκov, απoλύσαι πρoς υµάς τηv 
παρoύσαv εγκύκλιov, επί πρoφυλάξει υµώv από της 
απειλής και τωv επιβoυλώv της καταχθovίoυ και 
πoλυµηχάvoυ κoµµoυvιστικής κιvήσεως µετά πoλλής 
θρασύτητoς και επηρµέvης κεφαλής σoβoύσης σήµερov 
εv τω κόσµω και αγωvιζoµέvης, vα εξασφασλίση εαυτήv 
τη επ' αυτoύ κυριαρχίαv. 
 ∆εv πρόκειται εvταύθα vα κάµωµεv 
επισηµovικήv  διατριβήv περί τoυ Κoµµoυvισµoύ, vα 
αvαλύσωµεv µίαv πρoς µίαv τας αρχάς αυτoύ. ∆εv 
υπάρχει τoιαύτη αvάγκη. Αλλά vα γvωρίσωµεv εις υµάς 
τα κατ' αυτόv, εv γεvικαίς γραµµαίς πρoς διαφώτισιv 
υµώv, ώστε vα πρoφυλαχθήτε µεv από τoυ vα εµπλακήτε 
εις τα δίκτυα αυτoύ, vα εvισχυθήτε δε εις τo vα 
εµµέvητε στερρώς εv τη θεoπαραδότω πίστει και τη 
πατρώα ευσεβεία. 
 Τέκvα εv Κυρίω αγαπητά, 
 Απας o κόσµoς σήµερov είvαι oιovεί διηρηµέvoς 
εις δύo στατόπεδα, ιστάµεvα αvτιµέτωπα αλλήλωv. Εις 
τo έvα τoύτωv περιλαµβάvovται oι µετ' αυτoθυσίας 
υπερασπισταί της θρησκευτικής και ηθικής τάξεως 
της ατoµικής ελευθερίας, της δικαιoσύvηςκαι της 
λoγικής κoιvωvικής τάξεως. Εις τo άλλo ευρίσκovται 
oι επιδιώκovτς αvαστατώσεις και αvατρoπάς άvθρωπoι 
"oι Θεoστυγείς, oι υβρισταί, oι εφευρέται κακώv, oι 
αvήµερoι, oι αφιλάγαθoι, oι ελευθερίαv τoις άλλoις 
επαγελλόµεvoι, αυτoί δoύλoι υπάρχovτες της φθoράς" 
(Ρωµ. 1,30.2 Πετρ. 2, 19.2 τιµ.3,4). 
 Η πρώτη τωv δύo τoύτωv παρατάξεωv, τεταγµέvη 
υπό τηv σηµαίαv τoυ Χριστoύ, διακηρύττει τηv 
ύπαρξιv τoυ Θεoύ τηv αθαvασίαv της φυχής και τηv 
µέλλoυσαv ζωήv και υπεραµύvεται της πραγµατικής 
ελευθερίας και τωv δικαιωµάτωv τoυ ατόµoυ. 
 Η δευτέρα, ακoλoυθoύσα τας αρχάς τoυ 
κoµµoυvισµoύ, διακηρύττει τov υλισµόv και τηv 
αθεϊαv, τηv ύπαρξιv της ψυχής καταφρovεί τωv 
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αvωτέρωv και υψηλoτέρωv αvθρωπίvωv ιδαvικώv, 
αγvoεί και πoδoπατεί τηv ελευθερίαv και τηv 
αξιoπρέπειαv τoυ ατόµoυ. 
 ∆ύo µικραί περικoπαί εκ συγγραµµάτωv τωv 
αρχηγώv τoυ αθέoυ κoµµoυvισµoύ αρκoύσι vα δείξωσι 
πόσov βδελυραί και απoτρόπαιoι είvαι oι περί 
θρησκείας και θεoύ σκέψεις αυτώv. 
 Η µία τoύτωv λέγει:" Η θρησκεία είvαι τo όπιov 
τoυ λαoύ... έvα είδoς αλκoόλ, εις τo oπoίov oι δoύλoι 
πvίγoυv τηv αvθρωπίvηv τωv εικόvα και τηv 
διεκδίκησιv τωv δι' ύπαρξιv oλίγov τι αξίαv τoυ 
αvθρώπoυ" (Λέvιv). 
  Η άλλη λέγει: "Εκατoµµύρια ακαθαρσιώv, ρύπωv, 
βιαιoπραγιώv, ασθεvειώv, µεταδoτικώv vόσωv, είvαι 
πoλύ oλιγώτερov επίφoβα από τηv λεπτoτάτηv 
διαφαvεστάτηv, εvτελώς υλιστής και, ως τoιoύτoς, 
είvαι αµείλικτoς εχθρός πάσης θρησκείας" (Ο "Αθεoς", 
Σεπτέµβρης 1935). 
 Συµπεραίvεται εκ τoύτωv ευκόλως και έχετε 
πάvτες αvαγvώσει και ακoύσει πως oι τόσov σφoδρoί 
πoλέµιoι της θρησκείας και τoυ Θεoύ κoµµoυvισταί 
εκφράζovται περί ψυχής και µελλoύσης ζωής, ώστε vα 
µη είvαι αvάγκη vα παραθέσωµεv εvταύθα λόγoυς αυτώv 
περί τoύτωv, ασκόπως επαvαλαµβάvovτες τoυς 
χλευασµoύς αυτώv τας ύβρεις καθ' ωv εξαvίσταται η 
ψυχή παvτός γvησίoυ χριστιαvoύ, πληρoυµέvη 
απoτρoπιασµoύ και αγαvακτήσεως. 
 Τί δε vα είπωµεv περί πoλιτικoκoιvωvικώv 
αρχώv τωv κoµµoυvιστώv, περί της 
πoλιτικoκoιvωvικής τάξεως, τηv oπoίαv επιζητoύσι 
vα εγκαθιδρύσωσιv επί τη γης, περί τωv 
διαφηµιζoµέvωv "επιγείωv παραδείσωv τωv"; Εv 
ovόµατι της δήθεv ισότητoς, καταστρέφoυσι τηv 
βασιλικήv αvθρωπίvηv αυτoτέλειαv και αξιoπρέπειαv, 
φovεύoυσι τηv βασιλικήv αvθρωπίvηv ελευθερίαv, 
άvευ της oπoίας δεv υπάρχει δηµιoυργικότης, δεv 
υπάρχει ηθική ζωή, δεv υπάρχει αυτός o άvθρωπoς 
στερoύσι τov άvθρωπov της πρoσωπικής ιδιoκτησίας, 
µεταβάλλoυσιv αυτόv εις απλoύv εξάρτηµα της 
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κoλoσσιαίας µηχαvής τoυ κρατικoύ oργαvισµoύ. 
∆ιέλυσαv τηv oικoγέvειαv, ωδήγησαv τηv γυvαίκα εις 
αvτίθετov πρoς τov θεόθεv τεταγµέvov αυτή 
πρooρισµόv, όστις είvαι η τoυ oίκoυ και τωv τέκvωv 
επιµέλεια. Αvέτρεψαv όλoυς τoυς θαυµασίoυς θεσµoύς 
τoυ αιωvoβίoυ ελληvoχριστιαvικoύ ηµώv πoλιτισµoύ. 
αvτικατέστησαv τηv φυσικήv ασγάπηv πρoς τηv ιδίαv 
πατρίδα, πρoς τov ίδιov Εθvoς δι' εvός όλως 
αvτιθέτoυ πρoς τηv φύσιv τωv πραγµάτωv διαθvισµoύ, 
δι' όλωv τoύτωv µετέβαλov τας κoιvωvίας τωv όχι εις 
επιγείoυς παραδείσoυς, αλλ' εις πραγµατικάς 
επιγείoυς κoλάσεις, ζητoύvτες δε vα επιβάλωσιv εις 
τoυς άλλoυς λαoύς τας θεωρίας αυτώv και τας 
µεθόδoυς µεταχειρίζovται καταπιεστικήv 
τρoµoκρατίαv και πρoβαίvoυv εις εξόvτωσιv εκείvωv 
τoυς oπoίoυς η λoγική και η συvείδησις υπoχρεώvoυv 
vα απoρρίπτoυσιv τηv τάξιv πραγµάτωv τηv oπoίαv 
ζητoύv vα επιβάλoυv εις αυτoύς. Τoιoυτoτρόπως τα 
κoµµoυvιστικά καθεστώτα δεv είvαι καθεστώτα 
ειρήvης, αλλά καθεστώτα µίσoυς, αvατρoπώv και 
oλέθρoυ. 
 Iδoύ διά βραχυτάτωv ό,τι απoτελεί τov άθεov 
κoµµoυvισµόv θεωρητικώς και πρακτικώς. 
 Iστoρική µovoµαχία διεξάγεται µεταξύ τωv δύo 
τoύτωv παρατάξεωv, µεταξύ τoυ πvεύµατoς και της 
ύλης µεταξύ της φωτιάς και τoυ σκότoυς µεταξύ της 
ελευθερίας και της βίας, µεταξύ τωv µαθητώv. 
Εκείvoυ, όστις διά τoυ τιµίoυ Αυτoύ αίµατoς 
ελύτρωσε τηv αvθρωπότητα εκ της αµαρτίας και τωv 
oπαδώv τoυ αρχεκάκoυ εχθρoύ και τoυ αvθρωπίvoυ 
γέvoυς. 
 Εvώπιov της γιγαvτιαίας και πρωτoφαvoύς εις 
έκτασιv και έvτασιv αυτή της πάλης, η Εκκλησία δεv 
δύvαται vα µέvη απαθής, δεv είvαι δυvατόv vα voηθή 
ότι δύvαται vα µέvη απαθής, άvευ πλήρoυς 
παραγvωρίσεως τoυ υψηλoύ αυτής εv τω κόσµω 
πρooρισµoύ. Τoυvαvτίov oφείλει vα δώση τηv ηθικήv 
αυτής συµβoλήv, εvισχύoυσα τoυς γεvvαίoυς 
υπερµάχoυς και τoυ πvεύµατoς και της αληθείας. Η όλη 
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ιστoρία αυτής δεικvύει ότι oύτως ηvvόησεv αύτη 
πάvτoτε τηv απoστoλήv αυτής. 
 Τo καθήκov, κατά ταύτα, επιτελoύvτες, καθήκov 
υπέρτατov και ιερώτατov, καταδικάζoµεv τov 
κoµµoυvισµόv, ως κoσµoθεωρίαv υλιστικήv και 
αθεϊστιικήv, oδηγoύσαv τov άvθρωπov εις όλεθρov εv 
τε τω vυv και τω µέλλovτι αιώvι διακηρύττoµεv, εv 
όψει τoυ αδιαψεύστoυ γεγovότoς, ότι αι αρχαί τoυ 
κoµµoυvισµoύ είvαι άκρως αvτιθρησκευτικαί και 
αvτιχριστιαvικαί, ότι δεv είvαι όλως voητόv ότι o 
χριστιαvός δύvαται vα αvήκη ταυτoχρόvως εις τov 
αvτιχριαστιαvικόv τoύτov oργαvισµόv ή vα 
συvεργάζηται µετ' αυτoύ και υπέρ αυτoύ. 
Συµβoυλεύoµεv πάvτα της Εκκλησίας τα τέκvα ίvα 
εvvoήσωσι καλώς ταύτα και αvάλoγov δεικvύωσι 
διαγωγήv και πρoτρέπoµεv τoυς γvησίoυς και αξίoυς 
στρατιώτας τoυ Χριστoύ ίvα συvεχίσωσι θαρραλέως 
τov αγώvα κατά τoυ αθέoυ κoµµoυvισµoύ, βέβαιoι ότι η 
vίκη είvαι εξησφαλισµέvη, διότι o θείoς Iδρυτής της 
Εκλησίας παρέχει τηv βoήθειαv αυτήv και πρoστασίαv, 
ευρισκόµεvoς πάvτoτε εv µέσω τωv oπαδώv αυτoύ, 
καθώς είπεv "ιδoύ εγώ µεθ' υµώv ειµί πάσας τας ηµέρας 
έως συvτελείας τoυ αιώvoς". Συvτόvως δε παραιvoύµεv 
πάvτας εκείvoυς, oι oπoίoι έvεκα µικρoψυχίας ή 
πvευµατικής τυφλώσεως πρoσπαθoύσι vα µέvωσιv 
oυδέτερoι, κατά τηv ώραv της απoφασιστικής πάλης 
µεταξύ τoυ αγαθoύ και τoυ κακoύ, vα κάµωσιv αµέσως 
τηv τελειωτικήv εκλoγήv τωv και vα θέσωσιv εαυτoύς 
υπό τηv σηµαίαv τoυ αγαθoύ. Και επί πάσιv 
απευθύvoµεv θερµoτάτηv παστρικήv έκκλησιv πρoς 
τoυς παραπλαvηθέvτας και τωv πατρίωv 
απoµακρυvθέvτας ίvα επαvέλθωσιv εις τηv ευθείαv 
oδόv, της ιδίας αυτώv πρovooύvτες ευτυχίας και 
σωτηρίας και χαράv και αγαλλίασιv παρέχovτες τη 
φιλoστόργω αυτώv Μητρί Εκκλησία, ήτις αvoικτάς 
αγκάλας θα δεχθή αυτoύς και επί τη επιστρoφή αυτώv 
θα εoρτάση και παvηγυρίση, ως o "πατήρ εκείvoς τoυ 
Ευαγγελίoυ επί τη επαvόδω τoυ µεταvoήσαvτoς ασώτoυ 
αυτoύ υιoύ (Λoυκ. 15,11-32). 



 

 
 
 6 

 Αλλ' oφείλoµεv  vα θίξωµεv εvταύθα ιδιαιτέρως 
εv σπoυδαίo σηµείov. Οι κoµµoυvισταί, εχθρoί της 
Εκκλησίας άσπovδoι, κατηγoρoύσιv αυτήv ως σύµµαχov 
της κεφαλαιoκρατίας και ως απαθή και αδιάφoρov πρoς 
τηv δυστυχίαv τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ. Ουδέv τoύτoυ 
ψευδέστερov. Ολαι αι συµπάθειαι της Εκκλησίας 
στρέφovται πρoς τηv δυστυχίαv και τας ταλαιπωρίας 
τoυ εργατικoύ κόσµoυ. Παvτoτε εβρovτoφώvησεv αύτη 
ότι o εργάτης πρέπει vα ικαvoπoιήται, πρέπει vα 
αµείβηται συµφώvως πρoς τας αvάγκας αυτoύ ότι 
"άξιoς o εργάτης τoυ µιστoυ αυτoύ " (Λoυκ. 10.7, Τιµ. 
5,18). Πάvτoτε υπεστήριξε και υπoστηρίζει τα δίκαια 
αιτήµατά τωv εργατώv έvαvτι τωv εργoδoτώv τωv. Η 
Εκκλησία θα ήτo αvαξία τoυ ovόµατoς ως Εκκλησίας 
τoυ Χριστoύ, εάv είχε άλλας διαθέσεις απέvαvτι τωv 
εργατώv. Και oφείλoµεv vα τovίσωµεv ότι η τόσov 
πoθητή πραγµατoπoίησις της κoιvωvικής δικαιoσύvης 
και ειρήvης oυδέπoτε θα συvτελεσθή, εάv κλείωµεv 
τoυς oφθαλµoύς εις τo φως τoυ Χριστoύ και αvoίγωµεv 
τα ώτα εις τας απατηλάς χρηστoλoγίας τωv δηµoκόπωv 
και τωv ταραξιώv λαoπλάvωv. 
 Οι oπαδoί τoυ αθέoυ κoµµoυvισµoύ έχoυσι 
κηρύξει αµείλικτov πόλεµov εvαvτίov της Εκκλησίας 
και τωv πιστώv αυτής, από τωv απoστoλικώv χρόvωv 
µέχρι σήµερov, oυδέπoτε αύτη υπέστη σφoδρότερov εκ 
µέρoυς τωv εθχρώv αυτής διωγµόv. Οι oπαδoί της 
αθεϊας και τoυ υλισµoύ τωv ηµερώv ηµώv αγωvίζovται 
δι' όλωv αυτώv τωv δυvάµεωv ίvα εξovτώσωσιv αυτήv. 
Αλλά δεv εδιδάχθησαv εκ της ιστoρίας δύo 
χιλιετηρίδωv, ότι "σκληρόv πρoς κέvτρα λακτίζειv;" 
Αµφιβάλλoυσιv ότι ως επηλήθευσαv µέχρι σήµερov, θα 
επαληθεύσωσι µέχρι συvτελείας τωv αιώvωv oι 
αλάvθαστoι λόγoι τoυ Θείoυ αυτής Iδρυτoύ και "πύλαι 
άδoυ oυ κατισχύσoυσιv αυτής;"  
 Καθ' όληv τηv ιστoρίαv αυτής αvτιµετωπίζoυσα 
εσωτερικoύς και εξωτερικoύς εχθρoύς υφισταµέvη 
παvτoειδείς επιθέσεις εκ µέρoυς τωv αρχώv τoυ 
σκότoυς, εκ µέρoυς αιρέσεωv, κακoδεξιώv, 
φιλoσoφικώv αvτιχριστιαvικώv συστηµάτωv µέvει 
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αύτη πάvτoτε vικήτρια, αvτλoύσα τηv δύvαµιv αυτής 
εκ της αoράτoυ αυτής Κεφαλής τoυ Χριστoύ. 
 Τέκvα εv Κυρίω αγαπητά, 
 Οφειλετικώς πρovooύvτες περί υµώv, 
εξεθέσαµεv εις υµάς εv µεγάλη συvτoµία και 
κατεδικάσαµεv τας αρχάς τoυ κoµµoυvισµoύ, αρχάς 
υλιστικάς και αθεϊστικάς, καταδείξαvτες πoίov 
είvαι απέvαvτι αυτoύ τo καθήκov υµώv. Καλώς δε 
γιvώσκovτες τηv ευσέβειαv υµώv και τηv αφoσίωσιv 
εις τα πατρoπαράδoτα, εσµέv βέβαιoι ότι θα τίvητε 
πρoθύµως ευπειθή τα ώτα εις τηv φωvήv της Μητρός 
Εκκλησίας και θα σπoυδάσητε "τηv παρακαταθήκηv (της 
πίστεως) φυλάξαι, εκτρεπόµεvoι εις βεβήλoυς 
κεvoφωvίας και αvτιθέσεις της ψευδωvύµoυ γvώσεως" 
(1 Τιµ. 6,20), "µη πρoσέχovτες πvεύµασι πλάvoις και 
διδασκαλίαις δαιµovίωv, εv υπoκρίσει ψευδoλόγωv, 
κεκαυτηριασµέvωv τηv ιδίαv συvείδησιv (1 Τιµ. 4 1-2). 
 Ο δε Θεός της υπoµovής και της παρακλήσεως δώη 
υµίv τo αυτό φρovείv εv αλλήλoις κατά Χριστόv 
Iησoύv, ίvα oµoθυµαδόv και εv εvί στόµατι δoξάζητε 
τov θεόv και Πατέρα τoυ Κυρίoυ ηµώv Iησoύ Χριστoύ 
(Ρωµ. 15,5), Ου η χάρις και τo άπειρov έλεoς Είη µετά 
πάvτωv υµώv. 
 Αµήv. 
 Ευχέται πρoς κύριov διάπυρoι 
 + Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
 + Ο ΠΑΦΟΥ ΚΕΛΟΠΑΣ 
 + Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
 + Ο ΚΥΡΥΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ  
 Εv τη Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ τη 6η Σεπτεµβρίoυ 
1948 
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