
Βράβευση του Χάρη Μεττή 
 

Κατά τη διάρκεια τελετής που διοργανώνει ο Όμιλος για την UNESCO στο Λονδίνο, στις 16 
Ιανουαρίου 2015, θα βραβευτούν για την Προαγωγή του Πολιτισμού, της Υγείας και της 
Παιδείας, ο Χάρης Μεττής, ο Λόρδος Όουεν και ο καθηγητής Νίκανδρος Μπούρας, ως 
εξέχουσες προσωπικότητες με μεγάλη συμβολή στον Παγκόσμιο Πολιτισμό, την Υγεία και τα 
Γράμματα. 
  
Ο Χαρίλαος (Χάρης) Μεττής γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1934 στο σημερινό 
τουρκοκρατούμενο χωριό Φιλιά (Μόρφου), όπου έζησε τα πρώτα έντεκά του χρόνια. Στη 
συνέχεια, αυτός και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη Λευκωσία, όπου και φοίτησε στο 
εκεί Παγκύπριο Γυμνάσιο, με επιχορήγηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.  
 
Το 1953 κέρδισε, κατόπιν διαγωνισμών, υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Ελλάδος και φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λόγω του μεγάλου 
Εθνικού Αγώνα της Κύπρου (1955-1959), κλήθηκε και υπηρέτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
πριν ακόμη πάρει το πτυχίο του, επειδή η Αποικιοκρατική Κυβέρνηση της Κύπρου είχε 
εκδιώξει όλους τους εξ Ελλάδος καθηγητές από τα Γυμνάσια της Μεγαλονήσου.  
 
Το 1959 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Από 
την πρώτη, μάλιστα, ημέρα της άφιξής του εκεί, μπήκε στην υπηρεσία αρχικά της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος Αγίων Πάντων Λονδίνου και στη συνέχεια της Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων, ενώ ταυτόχρονα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές, στο Βirkbeck College του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου (με επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας), με 
ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. Επίσης εργαζόταν ως δημοσιογράφος και καθηγητής σε 
Ελληνικά και Αγγλικά Σχολεία και Κολέγια του Λονδίνου. Από τον Απρίλιο του 1988 διευθύνει 
το Γραφείο Παιδείας, Τύπου και Πληροφοριών και γενικά το Ελληνικό Τμήμα της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας (η οποία, ως γνωστόν, υπάγεται στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως). 
 
Η πλούσια συγγραφική παραγωγή του Χάρη Μεττή γνώρισε μεγάλη επιτυχία και η προσφορά 
του στην εκπαίδευση υπήρξε ολόθερμη, συνεχής, εποικοδομητική και αφοσιωμένη, πράγμα 
που εκτιμήθηκε τόσο από την Ομογένεια, όσο και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο και του απένειμε, ήδη από το 1967, τον επίζηλο τίτλο του 
Άρχοντος Διδασκάλου του Οικουμενικού Θρόνου. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


