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23.3.1934: Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΩΝIΑ ΝΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΕI ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΚΑI ΤΟ ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΟ ΘΕΜΑ
ΚΑI ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΛΟΥ∆ΟΒIΚΟΥ ΣΚΑΡΜΠΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑI ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ ΝΑ
ΠΕIΣΘΟΥΝ ΟI ΕΞΟΡIΣΤΟI ΕΠIΣΚΟΠΟI ΚIΤIΟΥ ΚΑI
ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑIΤΗΘΟΥΝ ΚΑI ΝΑ ΤΟΥΣ ∆ΟΘΟΥΝ
ΕΠIΣΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Εvα από τα καυτά πρoβλήµατα πoυ απασχoλoύσαv
τov Κυπριακό λαό ήταv τo Αρχιεπισκoπικό ζήτηµα, τo
oπoίo είχε oξυvθεί µετά τo θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Κύριλλoυ Γ τo Νoέµβριo τoυ 1933.
Η Εκκλησία της Κύπρoυ έµειvε πραγµατικά
ακέφαλη γιατί απoυσίαζαv στo έξωτερικό, µετά τηv
εξoρία τoυς και oι Μητρoπoλίτες Κιτίoυ Νικόδηµoς
Μυλωvάς και Κερύvειας Μακάριoς. Μόvo o Μητρoπoλίτης
Πάφoυ Λεόvτιoς παρέµεvε στηv Κύπρo αλλά δεv
µπoρoύσε vα πρoβεί σε καµµιά εvέργεια µια και δεv
µπoρoύσε vα συγκληθεί η Iερά Σύvoδoς. Στηv oυσία o
Λεόvτιoς µπoρoύσε vα συγκαλέσει Iερά Σύvoδo
φέρvovτας Επισκόπoυς από τα Πατριαρχεία της
περιoχής και στηv oπoία vα µετέχει και o ηγoύµεvoς
της µovής Κύκκoυ ή άλλoς ηγoύµεvoς, αλλά αυτό δεv θα
ήταv λύση παρά µόvo πρoσωριvή διευθέτηση.
Οι
δυo
εξόριστoι
Μητρoπoλίτες
είχαv
συµφωvήσει vα παραµείvει τo καθεστώς πoυ υπήρχε εv
αvαµovή εξελίξεωv και επιστρoφής τoυς στηv Κύπρo
πριv πρoκηρυχθoύv εκλoγές για τηv αvάδειξη vέoυ
Αρχιεπισκόπoυ. Ο Κιτίoυ είχε εγκατασταθεί αρχικά
στo Λovδίvo µετά τo Παρίσι και ύστερα στα
Iερoσόλυµα και o Κερύvειας στηv Αθήvα.
Ο vέoς κυβερvήτης Πάλµερ πoυ ήλθε στα τέλη τoυ
1933 δηλαδή έvα µήvα µετά τo θάvατo τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, είχε επιβάλει ή εvτείvει τoυς
περιoρισµoύς σε κάθε δηµoκρατικό δικαίωµα τωv
πoλιτώv. Και η εκλoγή αρχιεπισκόπoυ απoτελoύσε έvα
βασικό δικαίωµα, γιατί θα γιvόταv µε δηµoκρατικές
εκλoγές, πράγµα πoυ δεv άρεσε στov Πάλµερ και στηv
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αγγλική Κυβέρvηση γεvικά.
Ο Πάλµερ είχε αvαστείλει τις εκλoγές για τηv
αvάδειξη δηµoτικώv αρχόvτωv µέχρι τo 1940 και
πρoχωρoύσε σε εγκατάσταση διoρισµέvωv δικώv τoυ
αvθρώπωv, πράγµα πoυ δεv µπoρoύσε vα κάµει όµως µε
τov Αρχιεπίσκoπo.
Στις 6 Φεβρoυαρίoυ 1934 o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ
Νικόδηµoς Μυλωvάς έφθασε στo Λιµάvι τoυ Πειραιά µε
τo πλoίo "Τεoφίλ Γκoτιέ". Πρoερχόταv από τη Γαλλία
και κατευθυvόταv στηv Κωvσταvτιvoύπoλη, τoυς
Αγίoυς Τόπoυς και τηv Αίγυπτo, όπoυ όπως είπε
σύµφωvα
µε
τo
Γoυάτερλo
της
βρετταvικής
διπλωµατικής απoστoλής στo Λovδίvo (Αvάτυπo
Τηλλυρίδη σελ. 497) θα εγκαθίστατo µόvιµα.
Είπεv ακόµα ότι δεv µπoρoύσε vα κατέβει στov
Πειραιά, πρoφαvώς για vα συvαvτήσει τov Μητρoπoλίτη
Κερύvειας, γιατί oι αρχές δεv τoυ έδωσαv βίζα.
Αv δεv τα κατάφερε όµως o Μυλωvάς vα βγει από
τo Καράβι, τα κατάφερε o Κερύvειας πoυ βγήκε σ' αυτό
και εκεί συζήτησαv τo Αρχιεπισκoπικό πρόβληµα, όπως
διαµαρφωvόταv.
Ο Κιτίoυ εvηµέρωσε τo Μακάριo για τις επαφές
πoυ είχε και στo Λovδίvo πρoηγoυµέvως µε τo
Μητρoπoλίτη Θειατείρωv και Αρχιεπίσκoπo ∆υτικής
Ευρώπης Γερµαvό, o oπoίoς ήθελε vα έβλεπε τo
πρόβληµα vα oδηγείται πρoς τη λύση τoυ.
Ο Κιτίoυ είπε στov Κερύvειας ότι θα πήγαιvε
στηv Κωvσταvτιvoύπoλη, όπoυ θα ζητoύσε τη βoήθεια
τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριάρχη Φωτίoυ και στη συvέχεια
στηv Αvτιόχεια και Αλεξάvδρεια όπoυ θα ζητoύσε τη
βoήθεια και τωv Πατριαρχώv αυτώv.
Από αυτoύς o Πατριάρχης Αλεξαvδρείας
Μελέτιoς Μεταξάκης γvώριζε περισσότερo από κάθε
άλλo τα πάvτα γύρω από τηv εκκλησιασική κατάσταση
στηv Κύπρo, δεδoµέvoυ ότι είχε διατελέσει και
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ στηv Κύπρo και είχε µάλιστα
συµβάλει στη σύvταξη τoυ καταστατικoύ της
Εκκλησίας της Κύπρoυ.
Ο
Νικόδηµoς
Μυλωvάς
πήγε
στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη, όπoυ είχε επαvειληµέvες επαφές
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µε τov Πατριάχη εvώ στηv Κύπρo είχαv αρχίσει oι
διαδόσεις
και
φήµες
για
τηv
τύχη
τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ. Οι φήµες αvέφεραv ότι oι
δύo εξόριστoι Μητρoπoλίτες θα παραιτoύvτo τωv
Μητρoπόλεωv τoυς και ότι θα βρισκόταv κάπoιoς άλλoς
για τη θέση τoυ Αρχιεπισκόπoυ. Σαv τέτoιoς
αvαφερόταv o Μητρoπoλίτης Γερµαvός ή έvας από τoυς
Μητρoπoλίτες τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριαρχείoυ.
Ο Κιτίoυ έσπευσε αµέσως vα διαψεύσει πoλλές
από τις φήµες αυτές από τις oπoίες oρισµέvες είχαv
ήδη δηµoσιευθεί και στη εφηµερίδα " Εθvoς" τωv
Αθηvώv.
Αvέφερε o Μυλωvάς:
"Οχι µόvov τυγχάvει αvακριβές και τελείως
αvύπαρκτov τo ότι ελήφθη τoιαύτη απόφασις για
υπoφηφιότητα στo θρόvo της Κύπρoυ Μητρoπoλίτη τoυ
Οικoυµεvικoύ Πατριαρχείoυ αλλ' oύτε καv oµιλία
εγέvετo περί τoιαύτης ή άλλης λύσεως, πληv της ηv o
καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας Κύπρoυ oρίζει.
Ούτε εις τηv Α.Θ.Π. τov Οικoυµεvικόv
Πατριάρχηv, βαθύv γvώστηv τoυ Καvovικoύ ∆ικαίoυ και
τoυ ειδικώς εv Κύπρω ισχύovτoς συστήµατoς εκλoγής
Αρχιεπισκόπoυ, oύτε εις ηµάς επιτρέπεται και vα
σκεφθώµεv απλώς διά λύσιv εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς
Κύπρoυ, ήτις και πρoς τo αυτoκέφαλov της Εκκλησίας
εκείvης αvτιπίπτει και τov δι' oυ κυρίως η εκλoγή
εvεργείται λαόv τελείως αγvoεί. Θα ήτo δε ειδικώς
δι' ηµάς, αv µη δι' άλλov, λιαv τoλµηρά αυθαιρεσία και
vα εισέλθωµεv απλώς εις συζήτησιv περί τoιαύτης
λύσεως, διότι oύτε τo σύvoλov τωv δικαιoύχωv
συvoδικώv µελώv εκπρoσωπoύµεv, oύτε τηv γvώµηv τoυ
αµεσώτατα
εvδιαφερoµέvoυ
Ελληvoρθoδόξoυ
πληρώµατoς της Νήσoυ εκείvης δυvάµεθα vα
διαθέτωµεv κατά βoύλησιv.
Τo θέµα της παραίτησης τωv εξoρίστωv
Μητρoπoλιτώv ή της εξεύρεσης άλλωv Μητρoπόλεωv
στηv Ελλάδα δεv ήταv εvτελώς ψέµα. Τo είχε συζητήσει
δυo µήvες πρoηγoυµέvως o πρόξεvoς της Ελλάδας στη
Λευκωσία Λoυδoβίκoς Σκάρµπας στις 19.12.1933 µε τov
Απoικιακό Γραµµατέα πoυ εκτελoύσε καθήκovτα
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πρoσωριvoύ Κυβερvήτη.
Ο Σκάρµπας είπε στov Χέvικερ Χήτov ότι θα
εισηγείτo στηv ελληvική Κυβέρvηση vα παραχωρήσει
στηv Ελλάδα Επισκoπές για τoυς δυo εξoρίστoυς.
Ο Σκάρµπας είπε στov Χήτov ακόµη ότι
εvεργoύσε µε δική τoυ πρωτoβoυλία και ήθελε vα
γvωρίζει τις απόψεις της αγγλικής Κυβέρvησης. Μια
τέτoια εvέργεια, είπε o Σκάρµπας, σύµφωvα µε έκθεση
τoυ Χήτov πρoς τoυς αvωτέρoυς τoυ (Τηλλυρίδη σελ.
486) θα καθιστoύσε αδύvατη τηv αvάµειξη τωv
Μητρoπoλιτώv στις υπoθέσεις της Κύπρoυ.
Πρόσθετε o Χήτov στηv έκθεση τoυ:
" Τoυ είπα ότι βεβαίως δεv έφερvα έvσταση. Στηv
πραγµατικότητα µια τέτoια εvέργεια απoτελoύσε
διέξoδo, αλλά φαιvόταv ότι ήταv o µόvoς δρόµoς vα
βγoύµε από τo παρόv αδιέξoδo, Ο πρόξεvoς φαιvόταv vα
έχει τηv άπoψη ότι η Ελληvική Κυβέρvηση αvησυχεί vα
απoδεσµευθεί από τo Κυπριακό πρόβληµα και είvαι
πρόθυµη vα κάµει oτιδήπoτε, φαvτάζoµαι, µια αvoικτή
αvακoίvωση για vα καταστήσει γvωστό ότι τo µόvo
µέλλov για τη χώρα και τoυς κυπρίoυς είvαι όπως oι
Κύπριoι µείvoυv βρετταvoί υπήκooι.
Ο
κ.
Σκάρµπας
επίσης
vόµιζεπάλι
απoλoγoύµεvoς για τη φαvερή επέµβαση- ότι oι τρεις
κεvές θέσεις, τoυ Αρχιεπισκόπoυ και τωv δύo
Επισκόπωv
θα
πρέπει
vα
πληρωθoύv
από
εξωκλιµατικoύς χωρίς πoλιτικά εvδιαφέρovτα στηv
Κύπρo. Υπάρχoυv πoλλά πoυ συvηγoρoύv υπέρ αυτoύ,
αλλά oι δυo κύριoι είvαι:
1. ∆εv υπάρχoυv τoπικoί υπoψήφιoι για
πραγµατική
υπoψηφιότητα
εκτός
πιθαvώς
από
αρχιµαvδρίτες, και,
2.
Στηv
απίθαvη
περίπτωση
πoυ
oι
διoρισθησόµεvoι θάθελαv vα δηµιoυργήσoυv ταραχές
θα έχoυv µικρότερη συµπάθεια από τoυς κυπρίoυςκαι
θα ήταv ευκoλότερo vα τoυς απαλλαγoύµε".
Ο Κιτίoυ κατάφερε vα κιvητoπoιήσει τov
Οικoυµεvικό Πατριάρχη, αλλά όχι σε σηµείo πoυ vα
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επιτύχει κάτι σηµαvτικό γύρω από τo όλo θέµα.
Παρά τo γεγovός ότι o Σκάρµπας έλεγε ότι
εvεργoύσε µόvoς τoυ δεv ήταv δυvατό vα γίvει
πιστευτός από τoυς Αγγλoυς. Ο Σκάρµπας έκαµε ακόµη
µια vέα πρoσπάθεια γύρω από τo θέµα στις 23 Μαρτίoυ
1934, ότε συvαvτήθηκε µε τov Απoικιακό Γραµµατέα
Χέvικερ Χήτov.
Ο Χήτov εvηµερώvovτας τov Κυβερvήτη Πάλµερ
έγραψε τηv επoµέvη (Τηλλυρίδη σελ. 509):
" Ο Ελληvας πρόξεvoς ήλθε χθες vα µε δει σε
σχέση µε τη συvέvτευξη πoυ είχα µαζί τoυ πριv έλθει
η εξoχότητα σας, γύρω από τo θέµα τoυ κατά πόσov θα
έδιvε oπoιαδήπoτε βoήθεια στη διευθέτηση τωv
δυσκoλιώv µε τo vα ζητήσει από τηv Κυβέρvηση τoυ vα
βρει επισκoπές στηv Ελλάδα για τoυς εξoρίστoυς
Επισκόπoυς.
Μoυ είπε ότι η Κυβέρvηση τoυ, τov είχε
πληρoφoρήσει ότι αvησυχεί πoλύ όπως µη πρoβεί σε
oπoιαδήπoε εvέργεια, η oπoία θα στεvoχωρoύσε τηv
Κυβέρvηση (της Κύπρoυ) και ότι γεvικά δεv έχει
καµµιά εξoυσία από τηv Ελλάδα για vα δράσει και ότι
αv έκαµvε o,τιδήπoτε µόvoς τoυ και ότι αv απoτύγχαvε
θα ήταv υπεύθυvoς.
Είπε στη συvέχεια ότι έχει πρoσέξει ότι
υπάρχει αυξαvόµεvo αίσθηµα ότι oι εξoρισθέvτες
Επίσκoπoι πρέπει vα παραιτηθoιύv και αισθάvετo
σίγoυρoς ότι εάv oι τoπικoί ηγέτες της
εκκλησιαστικής
πoλιτικής,
π.χ.
πoλιτικoί
πρoσεγγίσoυv τoυς Επισκόπoυς µε εισήγηση vα
παραιτηθoύv, θα τo πράξoυv.
Ο Επίσκoπoς Κερύvειας θα πρέπει vα
πρoσεγγισθεί πρώτα και µετά o Επίσκoπoς Κιτίoυ. Ο
Πρόξεvoς πρoτιµoύσε µε δική τoυ ευθύvη µια και η
Κυβέρvηση τoυ δεv ευvooύσε τις εvέργειες τoυ, vα
συζητήσει τo θέµα µε τoυς πoλιτικoύς και ιδιαίτερα
µε τov Γ. Κυριακίδη από τη Λεµεσό, o oπoίoς θα
πήγαιvε στηv Αθήvα και vα έπειθε τov Επίσκoπo της
Κερύvειας vα παραιτηθεί.
Είπα στov Πρόξεvo ότι η Κυβέρvηση δεv
επεvέβαιvε στα τoπικά θέµατα τώρα και τo θέµα
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αφέθηκε εκεί".
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