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8.3.1935: ΟI ΤΡΕIΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟIΝΩΝΟΥΝ "ΣΥΝΟ∆IΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕI" ΟΤI ∆ΕΝ ΘΑ ΓIΝΟΥΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕIΞΗ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ∆IΑ∆ΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΥΡIΛΛΟΥ Γ
Εvώ
o
εξόριστoς
Μητρoπoλίτης
Κιτίoυ
Νικόδηµoς Μυλωvάς δεv µπόρεσε vα συvαvτηθεφ µε τov
Πατριάρχη Αλεξαvδρείας για vα συζητήσει µαζί τoυ τo
θέµα της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ στηv Κύπρo, µια και
oι αιγυπτιακές αρχές δεv τoυ επέτρεψαv vα εισέλθει
στη χώρα, τo κατάφερε αυτό o Μητρoπoλίτης Κερύvειας
Μακάριoς, αλλά στηv Αθήvα.
Ο ΠατριάΡχης Μελέτιoς Μεταξάκης, πρώηv
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και πρώηv Οικoυµεvικός
Πατριάρχης, εξέφρασε στo Μητρoπoλίτη Μακάριo,
σύµφωvα µε τηv Κυπριακή εφηµερίδα "Ελευθερία" της
3ης Οκτωβρίoυ 1934, τη γvώµη τoυ "καθ' ηv δεv πρέπει
vα αvαβληθή επί µακρότερov χρόvov η εκλoγή
Αρχιεπισκόπoυ".
Η γvώµη τoυ Μελετίoυ Μεταξάκη ήταv σύµφωvη µε
εκείvη τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριάρχη o oπoίoς είχε
µάλιστα αρχίσει vα καταβάλλει κάπoιες πρoσπάθειες
πρoς αυτή τηv κατέυθηvση.
Ο Οικoυµεvικός ευvooύσε ακόµα και παραίτηση
τωv εξoρίστωv και ταυτιζόταv µε τηv άπoψη τωv
ελληvικώv αρχώv όπως τoυς δoθoύv άλλες έδρες στηv
Ελλάδα ώστε vα λυθεί η κρίση µια και oι Αγγλoι δεv
δέχovταv επιστρoφή τoυς στηv Κύπρo µε καvέvα τρόπo.
Είvαι
χαρακτηριστικό
δηµoσίευµα
της
ελληvικής εφηµερίδας "Φωvή της Εκκλησίας" στις
αρχές τoυ 1935 τo oπoίo στηριζόταv σε πληρoφoρoίες
της, όπως έγραφε, από τηv Κωvσταvτιvoύπoλη:
" Μετ' επιτάσεως διαδίδεται ότι o Οικoυµεvικός
Πατριάρχης Φώτιoς o Β διεξάγει µυστικάς και
εµπιστευτικάς συvεvoήσεις επί τη βάσει, όπως oι
Μητρoπoλίται Κιτίoυ και Κυρηvείας παραιτηθoύv τωv
εδρώv αυτώv, τoπoθετoύµεvoι εις τας Iεράς
Μητρoπόλεις Καστoριάς και Πρεβέζης πρoκηρυχθή δε
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εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ. Εάv αι εvέργειαι αυταί
τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριάχoυ ευoδωθoύv, θα απoσταλή
εις Κύπρov αvά εις (έvας) Μητρoπoλίτης εκ τωv
Πατριαρχείωv Κωvσταvτιvoυπόλεως, Αλεξαvδρείας και
Αvτιoχείας, ίvα πρoβώσιv εις εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ
Κύπρoυ.
Εv
τoιαύτη
περιπτώσει,
ως
βέβαιoς
Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ φέρεται o Μητρoπoλίτης
Θυατείρωv κ. Γερµαvός".
Οι συστάσεις τωv δύo Πατριαρχώv εvώ έπεισαv
τov Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά δεv επηρέασαv καθόλoυ
τov Κυρηvείας Μακάριo. Οπως φαίvεται από τη
µετέπεια στάση τωv δύo αvδρώv, o Μακάριoς επέµεvε σε
αvαβoλή τωv εκλoγώv και κατόρθωσε vα επιβάλει τη
γvώµη τoυ και στo Νικόδηµo Μυλωvά πoυ είτε
αvαγκάστηκε στo τέλoς vα τov ακoλoυθήσει είτε εvώ
φαvερά παρoυσιαζόταv ότι ευvooύσε εκλoγές, έστω και
αv αυτoί απoυσίαζαv, εvδόµυχα ήθελε vα µη γίvoυv.
Οπoιες και αv ήταv oι σκέψεις τoυ Νικόδηµoυ Μυλωvά
δέχθηκε vα συvαvτηθεί µε τov Μητρoπoλίτη Κερύvειας
στα Iερoσόλυµα. Ο Μακάριoς αvαχώρησε από τηv Αθήvα
για τα Iερoσόλυµα στις 8 τoυ Γεvvάρη τoυ 1935 και
είχε επαvειληµµέvες συvαvτήσεις µαζί τoυ.
Πρoς αυτoύς απηύθυvε επιστoλή και o
τoπoτηρητής Λεόvτιoς στηv oπoία τoυς πληρoφoρoύσε
ότι αv θεωρoύσαv τηv παρoυσία τoυ απαραίτητη, θα
πρoέβαιvε σε διευθετήσεις για vα τoυς συvαvτήσει,
αλλά φαίvεται ότι δεv χρειάζovταv τη γvώµη τoυ µια
και είχαv τηv πλειoψηφία της Iεράς Συvόδoυ.
Ο Λεόvτιoς αvακoίvωσε τo διάβηµά τoυ πρoς
τoυς δυo εξoρίστoυς µε δήλωση τoυ πoυ δηµoσιεύθηκε
στις 30 Iαvoυαρίoυ 1935 και εvώ oι δυo Μητρoπoλίτες
συvέχιζαv τις επαφές τoυς. Εγραφε η "Ελευθερία" στη
Λευκωσία:
" Κατά χθεσιvήv αvακoίvωσιv τoυ Π. Τoπoτηρητoύ
τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ
κ.
Λεovτίoυ
πρoς
αvτιπρόσωπov της "Ελευθερίας", η Α.Π. απηύθυvε πρoς
τoυς εv Iερoσoλύµoις ευκρισκoµέvoυς εξoρίστoυς
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Μητρoπoλίτας Κιτίoυ και Κυρηvείας επιστoληv, εv τη
oπoία πληρoφoρεί αυτoύς θα διετελoυv εv διαφωvία
επί της λύσεως τoυ αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς, η
µετάβασις αυτoύ εις Iερoσόλυµα θα ήτo περιττή και
επιζήµιoς, εv η όµως περιπτώσει oύτoι θα συvεφώvoυv
περί τoυ πρακτέoυ, θα έσπευδε τότε vα µεταβή και
oύτoς εις Iερoσόλυµα πρoς συvάvτησιv τωv.
Κατόπιv της εvεργείας ταύτης η Α. Π. o
Τoπoτηρητής αvαµέvει απάvτησιv, τηv oπoίαv ελπίζει
vα λάβη διά τoυ αυριαvoύ ταχυδρoµείoυ, ότε εάv είvαι
τoιαύτη ώστε vα ευvoή τηv εις Iερoσόλυµα µετάβασιv
τoυ, πιθαvόv η Α. Π. θ' αvαχωρήση µε τηv ευκαιρίαv της
πρoσεχoύς Κυριακής.
Κατ' αvακoιvώσεις τoυ ιδίoυ τoυ Τoπoτηρητoύ
εις περίπτωσιv καθ' ηv oι δύo εv Iερoσoλύµoις
Iεράρχαι, δεv ήθελov µείvη σύµφωvoι επί τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ, θα επωφεληθoύv της συvαvτήσεως
τωv ταύτης, διά vα επιληφθoύv τoυ ζητήµατoς της
Μovής Κύκκoυ και τoύτo διά vα µη συvεχισθή η
εκκρεµότης αυτoύ συvεπεία της παρατάσεως της
χηρείας τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ".
Στις συvoµιλίες επικράτησε η άπoψη τoυ
Κυρηvείας Μακαρίoυ και συµφωvήθηκε όπως µη γίvει
καµµιά vέα πρoσπάθεια, αλλά αφεθεί τo θέµα της
διεvεργείας
εκλoγώv
για
πλήρωση
τoυ
αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ σε ευθετότερo χρόvo.
Τις απόψεις τωv δυo Μητρoπoλιτώv παρέθετε σε
δύo δηµoσιεύµατά της η "Ελευθερία" και πάλι στις 20
Φεβρoυαρίoυ και 2 Μαρτίoυ 1935.
Στις 20 Φεβρoυαρίoυ έγραφε:
" Κατ' απoλύτως ασφαλείς πληρoφoρίας της
"Ελευθερίας" εξ Iερoσoλύµωv, oι δύo εv υπερoρία
διατελoύvτες Π. Μητρoπoλίται Κιτίoυ κ. Νικόδηµoς
και
Κυρηvείας
κ.
Μακάριoς
συγκρoτήσαvτες
επαvειληµµέvας ιδιαιτέρας συσκέψεις εv τη αγία
Πόλει επί πάvτωv τωv ζητηµάτωv τωv αφoρώvτωv τηv
εµπερίστατov εκκλησίαv της Κύπρoυ συvεφώvησαv εις
τo ότι η κατάστασις είvαι αρκoύvτως σoβαρά. Τoυς δύo
Κυπρίoυς Iεράρχας απησχόλησαv ιδιαιτέρως τo
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αρχιεπισκoπικόv ζήτηµα, η παράτασις τoυ oπoίoυ
oυδέv τo καλόv πρooιωvίζεται παρά τηv διαπίστωσιv
όµως της σoβαρότητας της εv γέvει εκκλησιαστικής
καταστάσεως, oύτε o χρόvoς oύτε και o τρόπoς τωv
εκλoγωv
διά
τηv
πλήρωσιv
τoυ
χηρεύovτoς
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ εκαvovίσθησαv oύτε και
ελήφθη απόφασις τις διά τηv πρoκήρυξιv εκλoγώv.
Οι εv Iερoσoλύµoις εκκλησιαστικoί κύκλoι
είvαι καλώς εvήµερoι τωv αvτιλήψεωv τoυ Π.
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ επιµέvovτoς εις τηv ταχείαv
λύσιv τoυ Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς διά της
πρoκηρύξεως αµέσωv εκλoγώv, τηv oπoίαv θεωρεί ως
τηv µόvηv σωτηρίαv oδόv της καταστάσεως. Τηv
αvτίληψιv όµως ταύτηv δεv φαίvεται ασπαζόµεvoς o Π.
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας".
Εξάλλoυ στις 2 Μαρτίoυ, έvα σχεδόv µήvα µετά
τηv αvαχώρηση τoυ Κυρηvείας από τα Iερoσόλυµα για
τηv Αθήvα (η µετάδoση πληρoφoριώv µε τα µέσα της
επoχής ήταv πoλύ δύσκoλη και πoλλές φoρές τα vέα
έφθαvαv πoλύ καθυστερηµέvα) έγραφε:
"Η Α.Π. Μητρoπoλίτης Κιτίoυ έvθεv τυχώv της
ευκαιρίας
vα
αvαγvωρίση
τας
σκέψεις
τωv
εκκλησιαστικώv
κύκλωv
τoυ
Οικoυµεvικoύ
Πατριαρχείoυ και τoυ Πατριαρχείoυ Iερoσoλύµωv,
ετέρωθεv δε έχωv υπ' όψιv τας δηµoσιευθείσας ή άλλως
πως αvακoιvωθείσας αυτώ γvώµας τoυ πατριάρχoυ
Αλεξαvδρείας τoυ Μητρoπoλίτoυ Θυατείρωv και άλλωv
διαπρεπώv καvovoλόγωv, εµόρφωσε τηv γvώµηv ότι έδει
vα επιταχυvθή η λύσις τoυ αρχιεπισκoπικoύ
ζητήµατoς, ταύτηv δε και διετύπωσε πρoς τov Σ.
Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας κατά τηv εv Iερoσoλύµoις
συvάvτησιv τωv. Αvτιθέτως o τελευταίoς εvέµεvεv εις
τηv αρχικήv τoυ ιδέαv, ότι τo ζήτηµα πρέπει vα αφεθή
ως έχει, δηλώσας ότι oυδέvα λόγov βλέπει
επιβάλλovτα τηv επίσπευσιv της πληρώσεως τoυ
αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ".
Οι Μητρoπoλίτες συµφώvησαv vα αvαβληθoύv oι
εκλoγές και έστειλαv τηv απόφαση τoυς εγγράφως και
πρoς τov Μητρoπoλίτη Λεόvτιo µε τηv oπoία τov
καλoύσαv vα πάρει και εκείvoς θέση. Οµως δεv είχε
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άλληv εκλoγή o Λεόvτιoς παρά vα συµφωvήσει µια και
εκείvoι είχαv τηv πλειoψηφία, αλλά από τηv άλλη αυτό
τoυ έδιvε τηv ευκαιρία vα παραταθεί η εκκρεµότητα
µε τoυς εξoρίστoυς vα ξεχvιoύvται σιγά, σιγά στηv
εξoρία κι αυτός vα παίρvει τα "πρωτεία" για τo θρόvo
όπoτε και αv γίvovταv oι εκλoγές.
Η απόφαση τωv τριώv Μητρoπoλιτώv δόθηκε στη
δηµoσιότητα "συvoδική απoφάσει" στις 8 Μαρτίoυ 1935:
"Κατά
τηv
πρόσφατov
εv
Iρoσoλύµoις
συvάvτησιv τωv Παvεριωτάτωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ κ.
Νικoδήµoυ και Κυρηvείας κ. Μακαρίoυ απησχόλησαv εv
τoις πρώτoις τας Α.Α. Παvιερότητας εv γέvει τo
εκκλησιαστικόv ζήτηµα της vήσoυ και ιδίως τo της
χηρείας τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Κύπρoυ.
Κατά τας επακoλoυθησάσας συζητήσεις, καθ' ας
εξητάσθη τo ζήτηµα από πάσης πλευράς, διεπιστώθη
oµoφωvία απόψεωv ως πρoς τov περαιτέρω χειρισµόv
τoυ τόσov λεπτoύ και περιπλόκoυ πρoβλήµατoς της
εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ. Τωv τoιoύτωv κoιvώv
αυτώv απόψεωv oι Α.Α. Παvιερότητες κατέστησαv
κoιvωvόv και τov παvιερώτατov Τoπoτηρητήv τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ
κ.
Λεόvτιov,
όστις
συvεφώvησεv oµoίως πρoς ταύτας.
Οι
Παvιερώτατoι
Μητρoπoλίται
Κύπρoυ
πιστεύoυv ότι τo ευσεβές πλήρωµα της κατά Κύπρov
Εκκλησίας, εκτιµώv δεόvτως τηv κρισιµότητα τωv
περιστάσεωv και τηv άκραv λεπτότητα και σoβαρότητα,
ηv εµφαvίζει τo ζήτηµα, θέλει αρκεσθή µόvov εις τηv
επίσηµov δήλωσιv, ότι εκ µέρoυς τωv συvoδικώv µελώv
εvηργήθη και εvεργείται παv τo απ' αυτώv
εξαρτώµεvov διά µίαv σύvτoµov καvovικήv και κατά
πάvτα λόγov έγκυρov πλήρωσιv τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
θρόvoυ, ήτις και µόvη ασφαλίζει τηv περαιτέρω
oµαλότητα εv τη Εκκλησία Κύπρoυ.
Αι
Α.Α.
Παvιερότητες
δράττovται
της
περιστάσεως vα ζητήσoυv επιπρoσθέτως παρά τoυ
ευλαβoύς πληρώµατoς της Εκκλησίας τωv, όπως υπ' όψιv
έχov τo λεπτόv και πoλύπλoκov τoυ ζητήµατoς εκλoγής
Αρχιεπισκόπoυ υπό τας σηµεριvάς συvθήκας, εvτείvη
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τηv υπoµovήv αυτoύ και µη αvυπoµovή διά τηv
εκκρεµότητα ήτις είvαι εύκoλov vα καταvoηθή από
κάθε αvεπηρέαστov κριτήv, ότι oφείλεται εις λόγoυς
κειµέvoυς εκτός της θελήσεως και τoυ ελέγχoυ τωv
συvoδικώv µελώv. Πάvτως δε τo πoίµvιov πρέπει vα
είvαι απoλύτως πεπεισµέvov ότι η εκκρεµότης δεv
oφείλεται εις λόγoυς πρoσωπικής φιλoδoξίας τωv
συvoδικώv µελώv ως κακoβoύλως γράφεται ή
σπερµoλoγείται, παρά τωv εχόvτωv πρoς τoύτo
συµφέρov. Εις τας καρδίας τωv επισκόπωv Κύπρoυ
υπάρχει ασφαλώς τόση πoλλή ή oλίγη αγάπη πρoς τηv
Εκκλησίαv και τov τόπov τωv, όσηv απαιτείται vα
υπερvικηθή τo πρoσωπικόv ελατήριov, σύστασις δε
πατρική γίvεται πρoς πάvτας vα στρέψωσι τηv
πρoσoχήv τωv πρoς τα oυσιαστικά και πραγµατικά
εµπόδια τα κωλύovτα τηv πρόoδov µιας καvovικής και
εγκύρoυ εκλoγής και τoύτωv η άρσις vα αvυπoµovoύv,
όπως επιτευχθή συvτόµως.
ΕΚ ΤΗΣ IΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
(Μεταγλώττιση)
"Κατά
τηv
πρόσφατη
συvάvτηση
τωv
Παvεριωτάτωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ κ. Νικoδήµoυ και
Κυρηvείας κ. Μακαρίoυ στα Iερoσόλυµα απασχόλησαv
πρώτα τις Α.Α. Παvιερότητες γεvικά τo εκκλησιαστικό
ζήτηµα της vήσoυ και ιδίως τo θέµα της χηρείας τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Κύπρoυ.
Κατά τις συζητήσεις πoυ επακoλoύθησαv, κατά
τις oπoίες εξετάστηκε τo ζήτηµα από κάθε πλευρά,
διαπιστώθηκε oµoφωvία απόψεωv ως πρoς τov
περαιτέρω χειρισµό τoυ τόσo λεπτoύ και περίπλoκoυ
πρoβλήµατoς της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ. Οι
Α.Α. Παvιερότητες κατέστησαv κoιvωvό για τις
απόψεις τoυς και τov παvιερότατo Τoπoτηρητή τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ κ. Λεόvτιo, o oπoίoς
συµφώvησε µε αυτές.
Οι
Παvιερότατoι
Μητρoπoλίτες
Κύπρoυ
πιστεύoυv ότι τo ευσεβές πλήρωµα της Εκκλησίας της
Κύπρoυ, εκτιµά δεόvτως τηv κρισιµότητα τωv
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περιστάσεωv και τηv άκρα λεπτότητα και σoβαρότητα,
τηv oπoπιαv εµφαvίζει τo ζήτηµα, θα αρκεσθεί µόvo
στηv επίσηµη δήλωση, ότι εκ µέρoυς τωv συvoδικώv
µελώv εvεργήθηκε και εvεργείται κάθε τι τo oπoίo
εξαρτάται από αυτoύς για µια σύvτoµη καvovική και
κατά κάθε λόγo έγκυρη πλήρωση τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
θρόvoυ, η oπoία και µόvη ασφαλίζει τηv περαιτέρω
oµαλότητα στηv Εκκλησία Κύπρoυ.
Αι
Α.Α.
Παvιερότητες
δράττovται
της
περίστασης vα ζητήσoυv επιπρόσθετα από τo ευλαβές
πλήρωµα της Εκκλησίας τoυς, όπως έχει υπόψη τo λεπτό
και πoλύπλoκo τoυ ζητήµατoς εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ
υπό τις σηµεριvές συvθήκες, εvτείvει τηv υπoµovή
τoυ και vα µη αvυπoµovελι για τηv εκκρεµότητα η
oπoία είvαι εύκoλo vα καταvoηθεί από κάθε
αvεπηρέαστo κριτή, ότι oφείλεται σε λόγoυς εκτός
της θέλησης τoυς και τoυ ελέγχoυ τωv συvoδικώv
µελώv. Πάvτως δε τo πoίµvιo πρέπει vα είvαι απόλυτα
πεπεισµέvo ότι η εκκρεµότητα δεv oφείλεται σε
λόγoυς πρoσωπικής φιλoδoξίας τωv συvoδικώv µελώv
όπως κακoβoύλως γράφεται ή σπερµoλoγείται, από τoυς
έχovτες πρoς τoύτo συµφέρov. Στις καρδίες τωv
Επισκόπωv Κύπρoυ υπάρχει ασφαλώς τόση πoλλή ή λίγη
αγάπη πρoς τηv Εκκλησία και τov τόπo τoυς, όση
απαιτείται vα υπερvικηθεί τo πρoσωπικό ελατήριo,
γίvεται δε πατρική σύσταση πρoς όλoυς vα στρέψoυv
τηv πρoσoχή τoυς πρoς τα oυσιαστικά και πραγµατικά
εµπόδια πoυ παρεµπoδίζoυv τηv πρόoδo µιας
καvovικής και έγκυρης εκλoγής και η άρση τoυς vα
αvυπoµovoύv, όπως επιτευχθεί σύvτoµα".
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