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Η εύανδρος αγροτική γη της Πάφου έχει και πάλι την τιμητική της
διάκριση, μετά τα όσα συγκινητικά, εθνοπρεπή και υψηλόφρονα διδάγματα
αντλήσαμε από την καθιερωμένη γιορτή προς τιμή του μεγάλου μας
πνευματικού και εθνικού Ηγέτη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.

Από το βουνήσιο χωριό της Παναγιάς που γέννησε τον Μακάριο, θα
κατέλθουμε λίγο πιο κάτω, σ’ ένα επίσης μικρό χωριό, τα Μαμώνια. Εκεί
από μια απλή αγροτική οικογένεια γεννήθηκαν τα αδέλφια Περικλής και
Νέαρχος Νεάρχου, οι οποίοι έμελλαν να διαπρέψουν στα γράμματα. Και ο
μεν  Περικλής διέπρεψε  στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας,  και από τις
υπεύθυνες θέσεις τού συμβούλου του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα
Παπανδρέου επί διεθνών θεμάτων και του πρέσβεως της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Παρίσι, ανήλωσε τον εαυτό του για την επικράτηση του
Δικαίου στην Πατρίδα  μας στους δύσκολους καιρούς – και πότε υπήρξαν
εύκολοι χρόνοι για την Κύπρο μας – που ακολούθησαν μετά την τουρκική
εισβολή και κατοχή. 

Ο Νέαρχος σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
διακρίθηκε ως λαμπρός εκπαιδευτικός τόσο στην έδρα όσο και στην
προαγωγή ή την επίλυση των πολυποίκιλων προβλημάτων που
αντιμετώπιζε η Παιδεία μας.

Η μακρά γνωριμία του με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α΄ έμελλαν
να αποβούν πολύ καρποφόρα τόσο στην επιστημονική όσο και στην
ερευνητική-  ιστορική του σταδιοδρομία, και να συνδέσουν το όνομά του με
την εμβληματική προσωπικότητα του αειμνήστου Εθνάρχη μας. 

Συγκεκριμένα:  Όταν ο μακαριστός προκάτοχός μου, ο οποίος ήταν
εμβριθής Φιλόλογος, διέγνωσε τη βαθιά φιλολογική κατάρτιση του



κ. Νεάρχου και τη διεισδυτική  ερευνητική  του ικανότητα, του ανέθεσε το
ηράκλειο έργο της συγκέντρωσης,  της κατάταξης,  του σχολιασμού και της
έκδοσης των Απάντων του Εθνάρχη Μακαρίου. 

Η σύλληψη της ιδέας ήταν ιστορικά χρεωστική. Έπρεπε όλος εκείνος
ο πλούτος και το κάλλος των ομιλιών του Μακαρίου, μέσα από τις οποίες
εμφαίνονται η ιστορική πορεία των αγώνων του Ελληνισμού για την
Αυτοδιάθεση και την Ένωση, να γίνει «κτῆμα ἐσαεί» σύμπαντος του
Ελληνισμού και της Επιστήμης της Ιστορίας, αυτής καθ’ εαυτής.

Και το χρέος αυτό έπεσε στους ώμους του κ. Νεάρχου. Ο ίδιος
αναμέτρησε τις δυνάμεις του, διείδε το μέγεθος των ευθυνών του και
απάντησε με ένα γενναίο «ναι, αποδέχομαι την ύψιστη αυτή τιμητική
ευθύνη Μακαριώτατε…».  Η απάντησή του δεν ήταν μια κενόδοξη
ματαιοδοξία για να συνδέσει το όνομά του με τον Μακάριο, αλλά ήταν η
εσωτερική του αυτοπεποίθηση ότι διέθετε τις αναγκαίες πνευματικές
δυνατότητες να φέρει εις πέρας το μέγα τούτο πνευματικό, κριτικό και
εθνικό έργο.

Και η όλη πορεία της έκδοσης των Απάντων του Μακαρίου
δικαίωσαν και αυτόν και τον μακαριστό Χρυσόστομο Α΄.  Ο κ. Νεάρχου
εργάστηκε με  φιλοπονία ου την τυχούσα,  με ζήλο ένθεο και έφερε εις
πέρας το έργο του. Σήμερα, ο Ελληνισμός και οι Επιστήμονες όλου του
κόσμου έχουν στα χέρια τους 18 πολυσέλιδους τόμους, στους οποίους
μπορούν να ενδιατρίψουν και να γνωρίσουν  σε βάθος τους αγώνες και τις
αγωνίες  της πολυκύμαντης  ζωής του Εθνάρχη μας και  του ιστορικού
γίγνεσθαι της περιόδου κατά την οποία ο Μακάριος βρισκόταν στο πηδάλιο
της Εκκλησίας και της Πατρίδας μας.  

Εκείνο το οποίο ιδιαιτέρως θαυμάζουμε στο επιστημονικό αυτό
επίτευγμα του κ. Νεάρχου είναι οι χιλιάδες επιστημονικές παραπομπές του,
καθώς και  οι εκτενείς και βαθυστόχαστοι πρόλογοί του, τους οποίους
προτάσσει σε κάθε τόμο. Εκεί διακρίνει κανείς την ιστορική και κριτική
ανάλυση των όσων μέλλει να διαβάσει ο κάθε μελετητής. Και, παράλληλα,
λαμβάνει μια σαφέστατη εικόνα των πολιτικών δρωμένων και η ψυχή του



γεμίζει με βαθύτατο θαυμασμό για τους αγώνες του Μακαρίου τους οποίους
επιτέλεσε για την Ελευθερία της πολύπαθης πατρίδας μας.  

Εμείς, σήμερα, καθηκόντως, και με  βαθύτατη εκτίμηση προς τον
κύριο Νέαρχο Γεωργίου Νεάρχου τού εκφράζουμε τις ευγνώμονες
ευχαριστίες μας για τους επιστημονικούς μόχθους που κατέβαλε. Δια τούτο,
εις ένδειξη των αισθημάτων  της αγάπης μας,   τού απονέμουμε το χρυσούν
παράσημο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, για να θυμίζουν και στον ίδιο
και στην οικογένεια του την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας και της Πατρίδας
για την ιστορική και επιστημονική του προσφορά.


