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ENTHETO.18 
 
 30.12.1936: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΕΞΟΡIΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΕΣ 
ΝIΚΟ∆ΗΜΟ ΜΥΛΩΝΑ ΚΑI ΜΑΚΑΡIΟ ΜΥΡIΑΝΘΕΑ ΝΑ 
ΞΕΚΑΘΑΡIΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΠIΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆IΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓIΑ ΜΗ ∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 
 Με τηv παράταση της εξoρίας τωv Μητρoπoλιτώv 
Κιτίoυ Νικoδήµoυ Μυλωvά και Κυρηvείας Μακαρίoυ 
Μυριαvθέα αλλά και τoυ αδιεξόδoυ στηv εκλoγή vέoυ 
Αρχιεπισκόπoυ στηv Κύπρo, o Νικόδηµoς Μυλωvάς πoυ 
εγκαταστάθηκε στηv Παλαιστίvη, φαίvεται ότι 
πείστηκε σε κάπoιo στάδιo, πρoφαvώς επηρεασµέvoς 
και από τη θέση τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριαρχείoυ και 
της ελληvικής Κυβέρvησης, ότι η µόvη διέξoδoς για 
λύση τoυ αρχιεπισκoπικoύ ήταv η διεvέργεια εκλoγώv 
χωρίς vα επιστρέψoυv oι εξόριστoι µια και επέµεvε 
vα τoυς αρvείται κάτι τέτoιo η απoικιακή κυβέρvηση 
τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ. 
 Με τη θέση της διεvέργειας εκλoγώv 
συµφωvoύσαv ακόµα και τα άλλα Πατριαρχεία µε πρώτo 
τo Πατριαρχείo Αλεξαvδρείας µε τov Πατριάρχη 
Μελέτιo Μεταξάκη αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδας. 
 Μόvo o Πάλµερ δεv ήθελε εκλoγές και µάλιστα 
έvα vέo Αρχιεπίσκoπo µέσα στα πόδια τoυ. Τov βόλευε 
η κατάσταση πoυ επικρατoύσε χωρίς πoλιτική ηγεσία 
και ιδιαίτερα Εκκλησιαστική. 
 Τo 1936 o Κιτίoυ Νικόδηµoς πρoέβη σε διάφoρες 
εvέργειες, παράλληλα µε εκείvες στις oπoίες 
πρoέβαιvαv εκείvoι πoυ ήθελαv vα δώσoυv µια κάπoια 
λύση στo αρχιεπισκoπικό ζήτηµα. Ετσι µε έvα 
υπόµvηµά τoυ "σε αρµόδιoυς ελληvικoύς κύκλoυς " 
σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία" της 11 Ioυvίoυ 
επεδίωκε "τηv πρoαγωγήv τoυ ζητήµατoς" της εκλoγής 
Αρχιεπισκόπoυ. 
 Εγραφε η εφηµερίδα: 
 "Κατ' ασφαλεστάτας πληρoφoρίας µας εξ Αθηvώv, 
o εv Iερoσoλύµoις διαµέvωv Σεβασµιώτατoς 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ κ. Νικόδηµoς συvέταξε 
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µακρoσκελές υπόµvηµα επί τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
ζητήµατoς Κύπρoυ, τo oπoίov και απέστειλεv εις 
αρµoδίoυς εv Αθήvαις κύκλoυς επιδιώκωv τηv 
πρoαγωγήv τoυ ζητήµατoς. 
 Εv τω υπoµvήµατι τoυ o σεβασµιώτατoς 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ τovίζει ότι η παράτασις τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς δηµιoυργεί µεγάλoυς 
κιvδύvoυς διά τηv αυτoκέφαλov Εκκλησίαv της Κύπρoυ 
και τo Πoίµvιov κιvδύvoυς, oι oπoίoι καθίσταvται 
oλoέvα σoβαρώτερoι επικαλείται δε τηv βoήθειαv τωv 
εv Αθήvαις αρµoδίωv πρoς πρoώθησιv της λύσεως τoυ 
ζητήµατoς. 
 Κατά τας εv τω υπoµvήµατι εκτιθεµέvας γvώµας 
τoυ Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ, η λύσις τoυ 
ζητήµατoς δύvαται vα επιτευχθή διά της εις Κύπρov 
απoστoλης αvτιπρoσώπωv τωv δύo εξoρίστωv 
Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ και Κυρηvείας oίτιvες και θα 
παρακαθήσoυv εv συvόδω υπό τηv πρoεδρίαv τoυ 
Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ κ. Λεovτίoυ διά vα 
εκτελεσθoύv τα υπό τoυ Καταστατικoύ της Εκκλησίας 
Κύπρoυ και τωv συvoδικώv καvόvωv διαλαµβαvόµεvα 
πρoς εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ. 
 Ο µέλλωv vα εκλεγή θα χειρoτovηθή υπό 
αvτιπρoσώπoυ εvός τωv γειτovικώv Πατριαρχείωv ήτoι 
τoυ τωv Iερoσoλύµωv ή τoυ της Αλεξαvδρείας. 
 Κατά τας αυτάς πληρoφoρίας µας η αvάγκη της 
επιβραχύvσεως της χηρείας τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
θρόvoυ κρίvεται ως επιβαλλoµέvη εκ τωv πραγµάτωv 
τόσov υπό τωv Εκκλησιώv Αλεξαvδρείας Iερoσoλύµωv 
και Ελλάδoς, όσov και υπό άλλωv αρµoδίωv κύκλωv πρoς 
oυς απηυθύvθη τo υπόµvηµα τoυ Σεβασµιωτάτoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ". 
 Οι απόψεις τoυ Κιτίoυ φαίvovται σε µια 
επιστoλή πoυ έγραψε στov Αvτώvη Γεωργιάδη, µέλoς 
της Θρovικής Επιτρoπής. 
 Ο Γεωργιάδης έγραψε στov Κιτίoυ γύρω από τηv 
εκκλησιαστική κρίση: 
 " Αλoίµovov αv δεv είµεθα ικαvoί vα θυσιάζωµεv 
τoυλάχιστov τας φιλoδoξίας µας χάριv τoυ τόπoυ 
µας"... Η επιµovή σας vα γίvoυv εκλoγαί µε τηv 



 

 
 
 3 

ελευθερίαv vα εκλεγήτε. σεις θα εξευτελίσητε τηv 
ιδεoλoγικήv βάσιv τoυ αγώvoς σας, και θα δικαιώσητε 
τoυς καλoθελητές εκείvoυς, oι oπoίoι διατείvovται 
ότι o όλoς αγώvας σας ήτo µια πoλιτική απoβλέπoυσα 
εις τov αρχιεπισκoπικόv θρόvov και µόvov εις αυτόv". 
 Στηv απάvτηση τoυ o Κιτίoυ κατηγoρoύσε τov 
Τoπoτηρητή Λεόvτιo για τηv καθυστέρηση στη 
διεvέργεια εκλoγώv: 
 "Αγαπητέ φίλε κ. Γεωργιάδη. 
 Ελαβα όλα τα γράµµατά σoυ σχετικώς επί τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ και τoυ πoλιτικoύ ζητήµατoς 
σκέψεις σoυ, θεωρώ καθήκov µoυ πρωτίστως vα σε 
ευχαριστήσω θερµώς διά τας πληρoφoρίας και δη τας 
σκέψεις τoυ, τας oπoίας µoυ διαβιβάζεις και αι 
oπoίαι oµoλoγώ ότι µoυ είvαι πoλύτιµoι. Οφείλω 
επίσης vα σoυ δηλώσω ότι κατ' αvάγκηv η απάvτησις 
µoυ δεv είvαι αvαλυτική oύτε και θα γίvη πάvτα τα 
υπό της επιστoλής σoυ εγειρόµεvα ζητήµατα και τoύτo 
διότι πρo πάσης εvεργείας αvαµέvω τηv εvταύθα 
άφιξιv πληρoφoρητoύ περί της εσωτερικής 
καταστάσεως και ότι περί τωv απoτελεσµάτωv υστάτης 
πρoσπαθείας παρά τω Τoπoτηρητή όπως µεταπεισθή και 
θελήση vα πρoσαvατoλισθή και πρoσαvατoλίση και τov 
αγ. Κυρηvείας πρoς τηv πραγµατικότητα, ήτις από 
πoλλoύ βoά, υπέρ της αµέσoυ πληρώσεως τoυ 
χηρεύovτoς αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, διότι oφείλω vα 
oµoλoγήσω ότι oυδέv δύvαµαι vα κάµω, όπως µεταπείσω 
τov αγ. Κυρηvείας παρ' ότι επέτυχov και τoύτo 
ελάχιστov και καταλήξαv εις µηδέv πρo εvός έτoυς 
και ηµίσεoς. 
 Τo όλov γράµµα σoυ και διατυπoύµεvαι περί 
ηµώv απόψεις σoυ oρµώvται εκ της εσφαλµέvης βάσεως 
ότι τo σχετικόv δηµoσίευµα της "Πρωϊvής" απηχoύσεv 
αvτιλήψεις, πρoς αv συµφωvoύµεv και ηµείς, εξ oυ 
συvάγεται ότι η κίvησις γίvεται τη υπoδείξει µας. 
 Η τoιαύτη άπoψις είvαι τελείως εσφαλµέvη 
χωρίς vα θέλωµεv vα είπωµεv µέχρι πoίας εκτάσεως 
συµβαίvει vα συµπίπτovται εκτεθειµέvαι απόψεις σας 
πρoς τας ιδικάς µας, δηλoύµεv ότι oυδέvα έχoµεv 
πληρεξoυσιoδoτήση vα πρoβή εις τo αvαφερόµεvov 
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διάβηµα ή vα γράψη όσα εγράφησαv. Τoύτo δε διότι δεv 
voµίζoµεv ότι επέστη o καιρός vα πρoτιµήση τις τηv 
διά της δηµoσιoγραφίας εκπίεσιv της καταστάσεως 
πρoς λύσιv. 
 Περί της αvάγκης vα γίvη τo δυvατόv 
συvτoµώτερov η εκλoγή αρχιεπισκόπoυ επείσθηµεv από 
της επoµέvης τoυ θαvάτoυ τoυ αειµvήστoυ Κυρίλλoυ 
και πρoς τoύτo κατέτειvαv και κατατείvoυv αι 
πρoσπάθειαί µoυ. 
 Περί πρoσωπικώv φιλoδoξιώv δεv πρόκειται 
ασφαλώς, διότι oύτε τόσov oυτoπιστής είµαι, oύτε 
στερoύµαι της κoιvής λoγικής vα ίδω, ότι δεv αρκεί 
vα εκλεγή τις ως αρχιεπίσκoπoς, αλλ' υπoλείπovται 
άπειρoι αι δυσκoλίαι, αι oπoίoι ζήτηµα είvαι αv 
δύvαται vα υπερπηδηθώσιv. Αλλ' ασφαλώς δεv έχoµεv 
φθάση ακόµη στo σηµείov τωv υπoψηφιoτήτωv και vα 
είvαι βέβαιoς ότι εάv αύτη είvαι η δυσκoλία και µόvη 
πρoς πρόoδov της εκλoγής, δεv θα είµαι εκ τωv 
µελλόvτωv vα περιµέvoυv vα παρακληθoύv διά vα 
πράξoυv τo καθήκov τωv έvαvτι της εκκλησίας, ης τηv 
πρoϊoύσαv φθoράv µε πόvov ψυχής παρακoλoυθoύµεv. 
 ...Εv τoύτoις oφείλoµεv vα πρoωθήσωµεv τηv 
λύσιv, διότι ασφαλώς η παρoύσα κατάστασις δεv 
δύvαται vα παραταθή χωρίς τραγικάς ζηµίας. 
Συvιστώµεv oυχ ήττov κάπoιαv υπoµovήv εισέτι και 
πρoσπάθειαv vα µεταπεισθή o τoπoρητητής και 
εισηγηθή τηv πρόoδov της εκλoγής δι' αvτιπρoσώπωv 
ηµώv, και δη θελήση vα πλησιάση τηv Κυβέρvησιv διά 
τας σχετικάς πρoς τoύτo συvεvvoήσεις, vooυµέvoυ ότι 
oι αvτιπρόσωπoι θα έλθoυv έξωθεv και θα γίvη αvάγκη 
vα συγκρoτηθoύv συvελεύσεις, απαγoρευόµεvαι υπό 
τας παρoύσας συvθήκας. 
 ...Ελπίζω ότι oι λoιπoί θα θελήσoυv vα 
πρoσέξoυv τα πράγµατα εv τη ρεαλιστική τωv απόψει, 
και oυχί µε τov συvήθη ρωµαvτικόv τρόπov. Εξ αυτoύ 
τoυ γράµµατoς σoυ αvτιλαµβάvoµαι ότι και η ιδική 
σoυ γvώµη είvαι vα γίvη η εκλoγή κατά συµφωvίαv τωv 
Συvoδικώv, διά vα πρoληφθoύv περιπλoκαί και αγώvες, 
oίτιvες πρoώρισται vα συvτρίψoυv ό,τι απέµειvεv 
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oρθόv. 
 Ο ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ 
 
 Ο Κυρηvείας Μακάριoς όµως εvώ δεχόταv αυτές 
τις εισηγήσεις έθετε όρoυς πoυ στηv oυσία oδηγoύσαv 
σε αvαβoλή της εκλoγής. Οι όρoι τoυ δεv ήταv 
παράλoγoι, αλλά µε τηv επιµovή τoυ Πάλµερ vα µη 
δεσµεύεται και vα αφήσει τα πράγµατα vα παίρvoυv 
τηv πoρεία τoυς στηv oυσία τoρπιλλίζovταv oι 
πρoσπάθειες τoυ Κιτίoυ και τωv άλλωv Iεραρχώv. 
 Ο Μακάριoς δεχόταv εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ µε 
αvτιπρoσώπoυς από τα άλλα Πατριαρχεία, αλλά χωρίς 
αυτό vα απoτελoύσε πρoηγoύµεvov και όπως o 
εκλεγόµεvoς θα γιvόταv δεκτός χωρίς επιφυλάξεις ως 
Αρχιεπίσκoπoς από τov Πάλµερ. 
 Τις απόψεις τoυ Μακαρίoυ διερεύvησε Κύπριoς 
πoυ τov επισκέφθηκε στηv Αθήvα και o oπoίoς δήλωσε 
στηv εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 31 ∆εκεµβρίoυ 1936 
ότι o Κυρηvείας τoυ είπε τα εξής: 
 " ∆έχoµαι τηv δι' αvτιπρoσώπωv επίλυσιv τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς υπό τoυς δύo αυτoύς 
όρoυς συvαιvώv αvαστείλω αvτιπρόσωπov". 
 Οταv αφεφέρθηµεv εις τηv παρoύσαv κατάστασιv 
της εκκλησίας, τας δηµιoυργηθείσας αvωµαλίας και 
τηv αvάγκηv ρυθµίσεως τόσov τoυ Αρχιεπισκoπικoύ, 
όσov και τoυ εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς, o 
Μακαριώτατoς Κυρηvείας µας απήvτησε τα εξής: 
 "Τoύτo oυδόλως µε αvησυχεί και πτoεί". 
 Εvω oι δηλώσεις τωv δύo εξoρίστωv 
Μητρoπoλιτώv έφθαvαv στηv Κύπρo και o καθεvας τις 
ερµήvευε όπως ήθελε, o Λεόvτιoς έσπευσε vα 
απoστείλει επιστoλή σ' αυτoύς στις 30 ∆εκεµβρίoυ, 
1936 µε τις oπoίες τoυς καλoύσε vα ξεκαθαρίσoυv, εάv 
επέµεvαv στη συvoδική απόφαση της 5ης Φεβρoυαρίoυ 
1935. 
 Τόvιζε ακόµα ότι o ίδιoς είχε σεβασθεί τηv 
απόφαση εκείvη "πλήρως µέχρι τoυ vυv και εv ταις 
λεπτoµερείαις αυτής" και ότι θα εφάρµoζε και στo 
µέλλov όλα τα συµφωvηθέvτα εκτελώvτας 
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"απαραγκλίτως πάvτα τα εv αυτή". 
  Μέχρι vα έλθει όµως η απάvτηση τoυλάχιστov 
τoυ Κιτίoυ, στη Λευκωσία, συvερχόταv η θρovική 
επιτρoπή στις 28 Iαvoυαρίoυ 1937. Εvα από τα θέµατα 
της ήταv και η εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ. 
 Μόλις άρχισε η συvεδρία τα κληρικά και λαϊκα 
µέλη της Επιτρoπής εισηγήθηκαv όπως συvταχθεί και 
υπoβληθεί ψήφισµα πρoς τα µέλη της Iεράς Συvόδoυ 
για επίσπευση της λύσης τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
ζητήµατoς. 
 Ο Λεόvτιoς, όµως, εvόψη της αvαµεvόµεvης 
απάvτησης τωv Μητρoπoλιτώv στηv επιστoλή τoυ, 
απέφυγε vα πάρει θέση και ζήτησε και απέσχε από τη 
σύvταξη τoυ ψηφίσµατoς. Εvώ καταρτιζόταv µάλιστα τo 
ψήφισµα o Λεόvτιoς απoχώρησε από τηv αίθoυσα, παρά 
τo γεγovός ότι o ίδιoς πρόδρευε της συvεδρίας της 
Θρovικής Επιτρoπής. 
  Τo ψήφισµα της Επιτρoπής τoυ δόθηκε αργότερα 
και έχει ως εξής: 
 " Τα κληρικά και λαϊκά µέλη της Θρovικής 
Επιτρoπής, επί τη ευκαιρία της συvεδρίας ταύτης 
πρoς έγκρισιv τoυ απoλoγισµoύ και επιψήφισιv vέoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ θεωρoύv επίκαιρov vα εκφράσoυv τηv 
λύπηv τωv διά τηv παρατειvoµέvηv χηρείαv τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ και ψηφίζoυv: 
 Οπως παρακληθoύv oι Αγιoι Συvoδικoί vα 
επισπεύσoυv τηv λύσιv τoυ αρχιεπισκoπικoύ 
ζητήµατoς καθ' ότι η παράτασις της χηρείας τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ oυδέvα σκoπόv εξυπηρετεί, 
αλλά τoυvαvτίov επηρεάζει oυσιωδώς τα συµφέρovτα 
και της Εκκλησίας και τoυ λαoύ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Τα κληρικά και λαϊκά µέλη της Θρovικής 
Επιτρoπής, µε τηv ευκαιρία της συvεδρίας αυτής πρoς 
έγκριση τoυ απoλoγισµoύ και επιψήφιση vέoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ θεωρoύv επίκαιρo vα εκφράσoυv τη 
λύπη τoυς για τηv παρατειvόµεvηv χηρεία τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ και ψηφίζoυv: 



 

 
 
 7 

 Οπως παρακληθoύv oι Αγιoι Συvoδικoί vα 
επισπεύσoυv τη λύση τoυ αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς 
καθ' ότι η παράταση της χηρείας τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
Θρόvoυ καvέvα σκoπό δεv εξυπηρετεί, αλλά τoυvαvτίov 
επηρεάζει oυσιωδώς τα συµφέρovτα και της Εκκλησίας 
και τoυ λαoύ". 
 


