
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, 

Πανιερώτατε, 

Κύριε Έπαρχε, 

Κύριοι Βουλευτές, 

Κύριε Δήμαρχε, 

Κύριοι Ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί τοῦ Ἀρχηγοῦ 
τῆς Ἀστυνομίας, 

Κύριοι Κοινοτάρχες, 

Κύριε Πρόεδρε τοῦ ΚΟΑ, 

Κυρίες καί κύριοι, 

Νέοι καί νέες, 

  

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση τελοῦμε σήμερα τά ἐγκαίνια τῶν δύο 
γηπέδων ποδοσφαίρου (Futsal), πού ἀποτελοῦν προσφορά τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας πρός τούς νέους τῆς μαρτυρικῆς 
Τηλλυρίας, καί πού ἀνηγέρθηκαν σέ ἐκμισθωμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας καί Πολιτισμοῦ γῆ. 

Παραδίδουμε σήμερα τά δύο αὐτά γήπεδα, πού ἀποτελοῦν στόλισμα γιά 
τόν Κάτω Πύργο καί τήν εὐρύτερη Τηλλυρία, γιά νά ἀθλοῦνται οἱ νέοι 
μας, καί νά ἐναρμονίζουν ἔτσι τήν εὐρωστία τοῦ σώματος μέ τήν 
καλλιέργεια καί εὐρωστία τοῦ πνεύματος, καί νά ἐξασφαλίζουν μέ τόν 
τρόπο αὐτό τήν ψυχοσωματική τους ὑγεία. Γιατί ἡ ὑγεία τοῦ σώματος ἔχει 
θετικές συνέπειες στήν ψυχή, ὅπως καί ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔχει θετικές 
συνέπειες καί στό σῶμα, ἤ καί ἀντίστροφα ἡ φθορά τοῦ σώματος ἔχει 
ἀρνητικές συνέπειες στήν ψυχή, ὅπως καί ἡ φθορά τῆς ψυχῆς ἔχει 
ἀρνητικές συνέπειες καί στό σῶμα. 

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος δέν ἀποτελεῖται μόνο ἀπό ψυχή, 
οὔτε μόνο ἀπό σῶμα, ἀλλά ἀπό τό συναμφότερο, δηλαδή ἀπό ψυχή καί 
σῶμα. Καί δέν διακρίνεται ἡ Ἐκκλησία μας, οὔτε γιά τόν ἰδεαλισμό, πού 
ἐξυψώνει τήν ψυχή καί περιφρονεῖ τό σῶμα, οὔτε γιά ἕνα ὑλισμό, πού 
παραγνωρίζει τήν ψυχή καί λατρεύει τό σῶμα. Ἔτσι μέ τήν ἀσκητική καί 



μυστηριακή ζωή της φροντίζει γιά τήν εὐεξία τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, 
γιατί πίστη της εἶναι πώς πρέπει νά ὑπάρχει ἁρμονία μεταξύ τῶν δύο 
αὐτῶν στοιχείων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι γι’ αὐτό πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
πάντοτε στήριζε τόν ἀθλητισμό, καί ἵδρυε γυμναστήρια γιά τήν ἄθληση 
τῶν νέων μας, γιατί μέ τήν ἄθληση, ἀτομική καί ὁμαδική, ἐξασφαλίζεται 
ἡ ὑγεία τοῦ ἀτόμου καί ἐπιτυγχάνεται ἡ σύμμετρη ἀνάπτυξη τοῦ 
σώματος, ὥστε νά καταστεῖ αὐτό κατάλληλο ἐνδιαίτημα τοῦ πνεύματος, 
γιατί μόνο τό ὑγιές σῶμα μπορεῖ νά καταστεῖ πειθαρχημένη βάση 
χρηστῆς διάνοιας καί εὐπρεπές σκήνωμα ἀληθοῦς καί γενναίας ψυχῆς, 
κατά τό ἀρχαῖο «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ».  

Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τό γνήσιο ἀθλητικό πνεῦμα, πού συντελεῖ στήν 
ἄσκηση τῆς πειθαρχίας, στήν ἀπόκτηση θάρρους, στήν ἀνάπτυξη τοῦ 
πνεύματος τῆς εὐγενικῆς ἅμιλλας, στήν ἰσχυροποίηση τῶν ψυχικῶν 
ἐνεργειῶν, στήν καλλιέργεια τῶν κοινωνικῶν ἀρετῶν, στή μόρφωση 
ἠθικοῦ χαρακτήρα καί ἐπί πλέον ἀπομακρύνει τή δυσθυμία, τή δειλία, τή 
νωχελικότητα, τή σωματική ἀδράνεια καί ἀποχαύνωση. 

Μέσα ἀπό αὐτή τήν προοπτική βλέπουμε ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
καί γενικά ὅλη ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση, ὁμιλοῦν γιά τήν ἄθληση, 
προτρέπουν τά παιδιά νά ἀθλοῦνται, χρησιμοποιοῦν παραδείγματα ἀπό 
τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς τους, γιά νά μιλήσουν καί γιά τήν 
πνευματική ἄσκηση, καί γνωρίζουν τούς κανονισμούς, πού ἰσχύουν τήν 
ἐποχή ἐκείνη κατά τήν τέλεση τῶν ἀγώνων. Νά, γιατί ἡ Ἱερά Μητρόπολη 
Κύκκου καί Τηλλυρίας, παράλληλα μέ τό λειτουργικό, ποιμαντικό, 
ἁγιαστικό, διδακτικό καί κατηχητικό της ἔργο, ἀσχολεῖται καί προάγει τόν 
ἀθλητισμό. Γιατί πιστεύει πώς ἔτσι συνεχίζει μιά μακρά καί ὡραία 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί γιατί σήμερα, μέσα σέ μιά 
μηχανοκρατούμενη κοινωνία, μέ τήν ἄθληση ἐνεργοποιοῦνται τά 
παραμελημένα ἀπό τόν σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωῆς σώματα τῶν 
νέων μας καί παράλληλα δέχονται καί τήν ἐκπαιδευτική ἐπίδραση τοῦ 
ἀθλητισμοῦ, ὅπως εἶναι ὁ ἐξευγενισμός τῆς ψυχῆς, ἡ ἁβρότητα καί 
λεπτότητα τοῦ ἤθους, ἡ καλλιέργεια καί ἐνίσχυση τῆς ἅμιλλας καί τοῦ 
δημιουργικοῦ πνεύματος, ἡ ἀλληλοβοήθεια, ἡ αὐτοσυγκέντρωση καί ἡ 
αὐτοπειθαρχία. 

Ἀλλά σήμερα, στήν ἐποχή αὐτή τῆς ἠθικῆς ἐκπτώσεως καί τῶν 
ψυχοκτόνων προκλήσεων, παρέχουμε μέ τόν τρόπο αὐτό στούς νέους μας 
ὑγιῆ ἐνασχόληση, καί τούς προφυλάσσουμε ἀπό πολύμορφους κινδύνους 
καί ὀδυνηρές περιπέτειες. Ὁ ἀθλητισμός, ἀτομικός ἤ ὁμαδικός, βοηθᾶ 
ἀποτελεσματικά τούς νέους μας, γιατί διοχετεύει τή νεανική τους ὁρμή σ’ 
ἕνα σκοπό, καί γίνεται αἰτία, ἀφ’ ἑνός μέν νά θεραπευθοῦν τά πάθη, ἀφ’ 
ἑτέρου δέ νά ἀποφευχθοῦν διάφορες μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως τά 



ναρκωτικά, τό ἔιτς, ἡ διαφθορά, τό ἔγκλημα, καί γενικά ἡ χαμηλή ζωή τῶν 
ἐνστίκτων. 

Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τό γνήσιο καί ἀληθινό ἀθλητικό πνεῦμα, πού 
δέν ὁδηγεῖ σέ ἐγωϊστικούς ἀνταγωνισμούς καί βάρβαρες ἐκδηλώσεις πρός 
κατάκτηση μέ κάθε θεμιτό ἤ ἀθέμιτο τρόπο, ἑνός πρωτείου ἤ ἑνός 
κυπέλλου, ἀλλά, ἀντίθετα, συμβάλλει  στήν ἀνάπτυξη τῆς εὐγενικῆς 
ἅμιλλας καί τοῦ δημιουργικοῦ συναγωνισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας θά 
καταδικάζει πάντοτε τόν φανατισμό καί τίς βίαιες συγκρούσεις καί γενικά 
ὁποιεσδήποτε ἀκραῖες ἐνέργειες, πού ἀμαυρώνουν τήν εἰκόνα τοῦ 
ἀθλητικοῦ ἰδεώδους, γιατί δυστυχῶς δέν θά περιγράφαμε σωστά τό 
ἀθλητικό πνεῦμα τῆς ἐμπορευματοποιημένης ἐποχῆς μας, ἄν δέν 
ἀναφέρναμε καί τά ἀρνητικά φαινόμενα, πού χαρακτηρίζουν σήμερα 
κυρίως τά ὁμαδικά ἀθλήματα, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, καί ἄλλα. Ὁ 
θεατής, καί κυρίως ὁ νεαρός φίλαθλος, ὀφείλει νά κατανοήσει ὅτι ὁ 
ἀθλητισμός ἐνέχει στή ρίζα του τήν ἔννοια τῆς παιδιᾶς, καί εἶναι 
ὑπαρκτές οἱ πιθανότητες καί γιά νίκη, ἀλλά καί γιά ἧττα, τόσο γιά καλή 
ἀπόδοση τῶν ἀθλητῶν, ὅσο καί γιά ἀποτυχημένες ἐμφανίσεις. 

Δέν εἶναι δυνατό οἱ χῶροι τῆς εὐγενικῆς ἅμιλλας, ὅπως πρέπει νά εἶναι οἱ 
ἀγωνιστικοί χῶροι, νά μεταβάλλονται σέ σφαγεῖα ἀπό τό πάθος καί τή 
μανία ἐκείνων, πού ξεσποῦν τά βάρβαρα ἔνστικτά τους κατά ἀντιπάλων 
φιλάθλων, γιατί ἀφελῶς νομίζουν ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό ἐκφράζουν τήν 
ἀγάπη τους γιά τήν ὁμάδα τῆς προτίμησής τους. 

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Τιμόθεο: «Οὐδείς στεφανοῦται, ἐάν 
μή νομίμως ἀθλήσῃ» (Β’ Τιμ. 2,5), πρέπει νά εἶναι ὁ χρυσός κανόνας τῆς 
ἠθικῆς τοῦ ἀθλητισμοῦ. Οἱ ποδοσφαιριστές καί οἱ καλαθοσφαιριστές, πού 
ἀποτελοῦν τά ἰνδάλματα τῶν νέων μας, πρέπει νά εἶναι ἄρτιοι καί 
ὁλοκληρωμένοι ἄνθρωποι, καί αὐτό τόν κανόνα νά ἔχουν πάντοτε ὡς 
γνώμονά τους. 

Τό ποδόσφαιρο, ὁ βασιλιᾶς σήμερα ὅλων τῶν ἀγωνισμάτων, δέν πρέπει 
νά καταστεῖ παράγοντας ἠθικῆς ἐξαχρείωσης, ἀλλά ὑγιοῦς δια-πλάσεως 
τῶν νέων μας. 

 Νέοι καί νέες, 

Σήμερα, στίς δύσκολες τοῦτες κρίσιμες καί καθοριστικές γιά τό ἐθνικό 
μας μέλλον στιγμές, σέ σᾶς, τή χρυσῆ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
πατρίδας, εἶναι πού ἐνατενίζουμε, καί στή μυϊκή σας δύναμη καί τήν 
ψυχική σας ἀντοχή εἶναι πού προσβλέπουμε καί ὁ ὑγιής ἀθλητισμός σᾶς 
κάνει ὑγιεῖς καί στό σῶμα καί στήν ψυχή, χαλυβδώνει ὑπομονή, ψυχική 



δύναμη καί ἐπιμονή, φυγαδεύει κάθε κατάθλιψη, πλήξη, ἀνία, καί 
ἀπελπισία, σφυρηλατεῖ ἀρετή, χαρακτήρα, φιλότιμο, ἀξιοπρέπεια καί 
ἰσχυρή προσωπικότητα. Μέσα στά στάδια αὐτά πού σᾶς παραδίνουμε 
σήμερα, νά γυμνάζετε πρέπει τά σώματά σας, γιά νά τά καταστήσετε 
γερά, ἁρμονικά, ὡραῖα, ὑγιῆ, εὔρωστα καί ρωμαλέα, ἀλλά νά μή 
σταματᾶτε ἐδῶ, νά προχωρᾶτε πρέπει καί στήν πνευματική ἄσκηση, γιατί 
μέσα στήν Ἐκκλησία ἀθλοῦμε ἀμφότερα, καί τό σῶμα, καί τήν ψυχή, μέ 
ὑψηλό σκοπό τήν πνευματική μας ὁλοκλήρωση, τήν ἕνωσή μας μέ τόν 
Χριστό. Ὅταν κάποιος δέν ἑνώνεται μέ τόν Χριστό, τότε δέν ἱκανοποιεῖ 
αὐτόν τόν βαθύτερο ὀντολογικό σκοπό του, καί βιώνει ἕνα ὑπαρξιακό 
κενό. 

Ἀπό τή σωματική ἄσκηση, λοιπόν, νά προχωροῦμε πάντοτε καί στήν 
πνευματική ἄθληση. Ἀπό τόν ἀγωνοθέτη νά περνᾶτε στόν πνευματικό 
ἀγωνοθέτη Χριστό, γιατί μόνο τότε θά ἔχει νόημα ἡ ζωή σας, καί δέν θά 
αἰσθάνεσθε ὑπαρξιακά πεινασμένοι καί διψασμένοι. 

Εὔχομαι τά στάδια αὐτά νά γίνουν οἱ ἄκμονες, πάνω στούς ὁποίους θά 
σφυρηλατεῖται ἡ ψυχοσωματική ὑγεία τῶν νέων μας, ἀλλά καί ἡ ἅμιλλα, 
ἡ συνεργασία, τό θάρρος, ἡ πειθαρχία καί ἡ γενναιοφροσύνη, στοιχεῖα 
ἀπαραίτητα γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἀγώνα, πού διεξάγουμε σήμερα, γιά τή 
σωτηρία τῆς λαβωμένης, ἡμικατεχόμενης πατρίδας μας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


