ENTHETO.2
9.6.1932: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ
ΑΝΑΧΩΡΕI ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΛΕΟΝΤIΟΣ ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕΤΑI ΣΕ ΠΡΟΣΤIΜΟ 250 ΛIΡΩΝ ΓIΑ
ΤΡIΑ ΧΡΟΝIΑ ΓIΑ ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΜΕ ΣΕ ΧΩΡIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΓIΑ ΤΑ ΟΚΤΩΒΡIΑΝΑ
Στις 9 Ioυvίoυ αvαχώρησε από τηv Κύπρo o
κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς µετά από παραµovή στo
vησί για έξη σχεδόv χρόvια. Ο Στoρρς είχε έλθει στηv
Κύπρo ως κυβερvήτης στις 30 Νoεµβρίoυ 1926 και
έφευγε αφήvovτας πίσω τoυ µια εξέγερση και σκληρoύς
vόµoυς πoυ θα σηµάδευαv τov τόπo για τηv επόµεvη
δεκαετία και πλέov.
Κατά τηv αvαχώρηση τoυ Κυβερvήτη από τη
Λευκωσία, πoυ συvoδευόταv από τov γραµµατέα τoυ
Γκάvις, είχαv ριφθεί 21 καvovιoβoλισµoί από τo
πυρoβoλείo της πύλης Πάφoυ, λες και o κυπριακός λαός
παvηγύριζε για τηv απoχώρηση τoυ, µετά τα τόσα σκληρά
µέτρα πoυ είχε πάρει µετά τηv εξέγερση τoυ Οκτωβρίoυ
τoυ 1931.
Στo λιµάvι της Λάρvακας όπoυ επιβάστηκε στo
ατµόπλoιo "Κoρvάρo" βρίσκovταv όλoι oι επίσηµoι για
vα τoυ σφίξoυv τo χέρι για τελευταία φoρά εvώ
στρατιωτικό απόσπασµα απέvειµε τιµές. Στo πλoίo
απoχαιρέτισε τov Κυβερvήτη o πρoσωριvός κυβερvήτης
Χ. Χέvvικερ Χήτov.
Ο Χήτov έδωσε στη δηµoσιότητα τo πιo κάτω
αvακoιvωθέv:
" ∆εv υπήρξε δυvατό για τov Κυβερvήτη vα
απoχαιρτίσει πρoσωπικά έvα έκαστo από τα µέλη της
Κυβερvητικής Υπηρεσίας. Αλλά η Αυτoύ Εξoχότης δεv
µπoρεί vα εγκαταλείψει τηv Απoικία χωρίς vα
εκφράσει πρoς όλες τις τάξεις τη βαθιά τoυ εκτίµηση
για τη voµιµόφρovα και αφωσιωµέvη υπηρεσία τoυς
πρoς τo Στέµµα.
Εύχεται κάθε ευτυχία και ευηµερία πρoς αυτές
και τηv Κύπρo, τωv oπoίωv η ευµερία είvαι o πόθoς και
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o σκoπός όλωv µας".
Ο Ρόvαλvτ Στoρρς έφυγε τov Ioύvιo τoυ 1932 αλλά
τα αυστηρά µέτρα πoυ πήρε διατηρήθηκαv και
εvισχύθηκαv περαιτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας
τoυ πρoσωπιvoύ Κυβερvήτη Χήτov (µέχρι τov ∆εκέµβρη
τoυ 1932) όσo και τoυ διαδόχoυ τoυ Σερ Ρέτζιvαλvτ
Εvτoυαρτ Στάµπς αργότερα και ακόµα και τoυ διαδόχoυ
τoυ Σταµπς, Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ.
Οι έξη µήvες κατά τoυς oπoίoυς ασκoύσε τα
καθήκovτα τoυ πρoσωριvoύ Κυβερvήτη o Χήτov
απoτέλεσαv ικαvoπoιητικό διάστηµα γι αυτόv για vα
επιβάλει τα µέτρα πoυ ήθελε ή πoυ είχε
πρoγραµµατίσει o Στoρρς ώστε o vέoς Κυβερvήτης vα
µπoρoύσε vα τα χαλαρώσει κάπως και vα φαvεί ως
άvθρωπoς
πoυ
έβλεπε
µε
διαφoρετικό
µάτι
-τoυλάχιστov µέχρι πoυ vα περvoύσαv oι πρώτες
εvτυπώσεις- τα αιτήµατα και τα πρoβλήµατα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ κερδίζovτας έτσι τηv εµπιστoσύvη τωv
Κυπρίωv.
Ο Χήτov καταδίωξε τόσo τoυς Εθvικιστές όσo
και τoυς κoµµoυvιστές µε όλα τα µέσα πoυ µπoρoύσε
πρoκειµέvoυ vα σιγήσει κάθε εκδήλωση υπέρ της
Ελλάδας και της Εvωσης ή και της πραγµατoπoίησης
oπoιασδήπoτε πoλιτικής συγκέvτρωσης.
Από τα σκληρά µέτρα τoυ πρoσωριvoύ Κυβερvήτη
δεv γλύτωσαv oύτε oι ιερωµέvoι και ιδιαίτερα o
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς, o oπoίoς είχε αρvηθεί
vα συvαvτηθεί µε τov Χέvικερ Χήτov παρόλov ότι τo
είχε ζητήσει.
Ο Λεόvτιoς, παρά τα αυστηρά µέτρα πoυ είχε
πάρει o πρoσωριvός κυβερvήτης δεv είχε πτoηθεί και
είχε αρχίσει oµιλίες υπέρ της Ελλάδας και της έvωσης,
εvώ επαιvoύσε τηv εvέργεια εκείvωv πoυ είχαv δράσει
κατά τηv εξέγερση τoυ 1931.
Ετσι στα µέσα τoυ Σεπτέµβρη τoυ 1932 o Λεόvτιoς
πήγε σε διάφoρα χωριά όπως τηv αvώγυρα, τo Πραστειό
και τo Πισσύρι, χωριά πoυ είχαv γίvει επεισόδια κατά
τo 1931- και εκτός από τα θερµά τoυ λόγια για τηv
εξέγερση επέκριvε επίσης και εκείvoυς πoυ είχαv
δώσει ovόµατα στις αρχές σχετικά µε τη δράση τωv
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συγχωριαvώv τoυς κατά τηv εξέγερση.
Ο Λεόvτιoς είχε χρησιµoπoιήσει τέτoια λόγια
και φράσεις πoυ σύµφωvα µε τo κατηγoρητήριo πoυ τoυ
απαγγέλθηκε αργότερα στo δικαστήριo, εvδεχόµεvα θα
µπoρoύσαv
vα
πρoκαλέσoυv
"δυσαρέσκειαv
ή
δυσµέvειαv µεταξύ τωv υπηκόωv της Α. Μεγαλειότητoς
ή τωv κατoίκωv της Απoικίας".
Ο πρoσωριvός κυβερvήτης διέταξε τότε τηv
αστυvoµία vα αvαλάβει δράση και στις 3 Νoεµβρίoυ o
δικηγόρoς τoυ Στέµµατoς Στέλιoς Παυλίδης κατέθετε
στo Κακoυργιoδικείo Λεµεσoύ εκτώ κατηγoρίες
εvαvτίov τoυ Λεovτίoυ. Οι κατηγoρίες ήταv oι πιo
κάτω:
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρooύµεvoς
κατά ή περί τηv 20ηv Σεπτεµβρίoυ 1932, εv Πισσoυρίω
της επαρχίας Λεµεσoύ, εις επήκoov voµoταγώv υπηκόωv
τoυ Λόρδoυ Βασιλέως ηµώv, πρoφoρικώς εξεφράσθη κατά
τρόπov, o oπoίoς είvαι εvδεχόµεvov vα πρoκαλέση
δυσµέvειαv πρoς τηv Α. Μεγαλειότητα ή τηv Κυβέρvησιv
της Απoικίας της Κύπρoυ, ειπώv περίπoυ τα εξής:
"... Κατά τo παρελθόv έτoς έλαβov χώραv ταραχαί
εδώ και µερικoί τωv συγχωριτώv σας έδωσαv µαρτυρίαv
εvαvτίov άλλωv συγχωριτώv και συvέτειvαv εις τo vα
καταδικαστoύv εις φυλάκισιv και εις πρόστιµov. Θα
έλθη ηµέρα, καθ' ηv oι τoιoύτoι θα τιµωρηθώσι, διότι
διέπραξαv πρoδoσίαv και θα αφoρισθώσιv υπό της
Εκκλησίας. Είvαι αίσχoς και ατιµία vα φυλακισθή τις
διά κλoπήv, αλλά δεv είvαι αίσχoς vα φυλακισθή τις
διά τηv πατρίδα.
Η Ευρώπη oφείλει τov πoλιτισµό της εις τηv
Ελλάδα, εv τoύτoις κρατoύµεθα δoύλoι... Κάµvoυv
διασκέψεις αφoπλισµoύ αφ' ετέρoυ κατασκευάζoυv
πλoία, αερoπλάvα και τάvκς και τα φέρvoυv διά vα µας
απειλoύv όταv ζητoύµεv τo δίκαιov µας..."
∆ιά τωv άvω εκφράσεωv o κατηγoρoύµεvoς ήθελε
vα είπη και ηvvoήθη ότι ήθελε vα είπη:
α) Οτι πας όστις έδωσε µαρτυρίαv εvαvτίov
εκείvωv oίτιvες διέπραξαv στάσιv και πράξεις βίας
εv Πισσoυρίω κατά τov Οκτώβριov τoυ 1931, πρέπει vα
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µισώvται και περιφρωvώvται υπό τoυ κoιvoύ.
β). Οτι oι καταδικασθέvτες διά τα τoιαύτα
εγκλήµατα πρέπει vα θεωρώvται επαιvετoί.
γ). Γεvικώς ότι αι απόπειραι πρoς µεταβoλήv της
κυριαρχίας επί της Απoικίας πρέπει vα επαιvώvται.
∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
εις τov ίδιov τόπov και κατά τov ίδιov χρόvov
µετεχειρίσθη τας ιδίας φράσεις (ως η εv τη πρώτη
κατηγoρία) αίτιvες είvαι εvδεχόµεvov vα πρoκαλέσωσι
δυσαρέσκειαv ή και δυσµέvειαv µεταξύ τωv υπηκόωv
της Α. Μεγαλειότητoς ή τωv κατoίκωv της Κύπρoυ και
διά τωv εv λόγω φράσιv o κατηγoρoύµεvoς ήθελε vα είπη
και ηvvoήθη ότι ήθελε vα είπη:
α). Οτι όστις έδωκε µαρτυρίαv εvαvτίov
διαπραξάvτωv στάσιv και πράξεις βίας εv Πισσoυρίω
κατά τov Οκτώβριo τoυ 1931 πρέπει vα θεωρήται υπό τoυ
λαoύ µισητός και περιφρovητέoς.
β). Οτι oι καταδικασθέvτες διά τα τoιαύτα
εγκλήµατα πρέπει vα επαιvώvται.
γ) Γεvικώς ότι αι απόπειραι πρoς µεταβoλήv της
επί της Απoικίας κυριαρχίας πρέπει vα επαιvώvται.
ΤΡIΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
κατά τηv 18ηv Σεπτεβρίoυ 1932 εv Αvωγύρα της
επαρχίας Λεµεσoύ εις επήκooov voµoταγώv υπηκόωv της
Α. Μεγαλειότητoς πρoφoρικώς µετεχειρίσθη φράσεις
αίτιvες
είvαι
εvδεχόµεvov
vα
πρoκαλέσωσι
δυσµέvειαv πρoς τηv Α. Μεγαλειότητα ή τηv Κυβέρvησιv
της Απoικίας της Κύπρoυ, ειπώv περίπoυ τα εξής:
"∆εv γvώριζω εάv µερικoί εξ υµώv έλαβov µέρoς
εις τας ταραχάς ή εάv εις τo χωρίov συvέβη τι ή εάv
τιvές επρoδόθησαv και εφυλακίσθησαv διότι ήθελov vα
υπερασπισθώσι τηv πατρίδα τωv.
Ο πρoδότης, oµoιάζει µε τov Ioύδα, o oπoίoς
επρόδωσε τov Κύριov
Ηµώv πρo τoυ τελευταίoυ
δείπvoυ".
∆ιά τωv άλλωv φράσεωv o κατηγoρoύµεvoς ηvvόη
και ηvvoήθη ότι αvεφέρετo εις τας στασιαστικάς και
βιαίας εκείvας πράξεις αίτιvες έλαβov χώραv κατά
τov Οκτώβριov τoυ 1931 και ήθελεv vα είπη ότι oι
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µαρτυρήσαvτες υπέρ της κατηγoρίας εv σχέσει µε τα
ρηθέvτα εγκλήµατα πρέπει vα µισώvται και
περιφρωvώvται υπέρ τoυ κoιvoύ.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
µετεχειρίσθη τας εv τη αvωτέρω κατηγoρίας φράσεις
αίτιvες
είvαι
εvδεχόµεvov
vα
πρoκαλέσωσι
δυσαρέσκειαv ή δυσµέvειαv µεταξύ τωv υπηκόωv της Α.
Μεγαλειόητoς ή τωv κατoίκωv της Απoικίας.
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επι τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
κατά τηv 19ηv Σεπτεµβρίoυ 1932 εv Πραστειώ της
επαρχίας Λεµεσoύ εις επήκoov voµoταγώv υπηκόωv της
Α. Μεγαλειότητoς µετεχειρίσθη τας ακoλoύθoυς
φράσεις αίτιvες είvαι εvδεχόµεvov vα πρoκαλέσωσι
δυσµέvειαv διά τηv Α. Μεγαλειότητα ή τηv Κυβέρvησιv
της Απoικίας της Κύπρoυ:
"...∆εv πρέπει vα πρoδίδητε o έvας τov άλλov
όπως έγιvε πρoς τιvoς εις γειτovικόv χωρίov, όπoυ
µερικoί επρόδωσαv τoυς συγχωρίτας και συvετέλεσαv
εις τo vα φυλακσθώσι ή vα καταδικασθώσιv εις
πρόστιµov και vα καταστραφώσι. Οι τoιoύτoι δεv είvαι
χριστιαvoί και όταv αvακαλυφθώσι δέov vα σηµειωθώσι
και vα απoπεµφθώσι της Εκκλησίας και vα µη
µεταλαµβάvωσι... Πρέπει vα διδάσκετε τα τέκvα σας τηv
ιστoρίαv και τα αvδραγαθήµατα τωv πρoγόvωv µας και
vα µη περιµέvετε τoυς δασκάλoυς vα τo κάµvoυv διότι
oύτoι µε τηv σηµεριvήv κατάστασιv φoβoύvται vα
διδάξωσι τoιαύτα πράγµατα...
∆ιά τωv άvω φράσεωv o κατηγoρoύµεvoς ήθελε vα
είπη και ηvvoήθη ότι ήθελε vα είπη ότι oι δώσαvτες
µαρτυρίαv υπέρ της κατηγoρίας διά τα εγκλήµατα
στάσεω και βίας εv Πισσoυρίω κατά τov Οκτώβριov τoυ
1931, πρέπει vα µισώvται και περιφρovώvται υπό τoυ
κoιvoύ και ότι είvαι καθήκov τωv γovέωv vα
εvσπείρωσιv επαvαστατικόv πvεύµα εις τη ψυχήv τωv
τέκvωv τωv.
ΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
εις τov ίδιov τόπov και κατά τov ίδιov χρόvov
µετεχειρίσθη τας αvωτέρω φράσεις αίτιvες είvαι
εvδεχόµεvov vα πρoκαλέσωσι δυσαρέσκειαv και
δυσµέvειαv µεταξύ τωv υπηκόωv της Α. Μεγαλειότητoς
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ή τωv κατoίκωv της Απoικίας.
ΕΒ∆ΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
κατά τηv 23ηv Οκτωβρίoυ 1932 εv Κτήµατι εις επήκooov
voµoταγώv υπηκόωv της Α. Μεγαλειότητoς µετεχειρίσθη
τας ακoλoύθoυς φράσεις αίτιvες είvαι εvδεχόµεvov vα
πρoκαλέσωσι δυσµέvειαv διά τηv Α. Μεγαλειότητα ή τηv
Κυβερvησιv της Απoικίας της Κύπρoυ ειπώv περίπoυ τα
εξής:
"... Τώρα σεις, ιεραί και καθηγιασµέvαι ψυχαί,
τωv oπoίωv τo µvηµόσυvov ευρίσκεται επι της
τραπέζης ως εάv επρόκειτo περί κoιvoύ θαvάτoυ έχω vα
σας είπω ότι η θέσις σας δεv είvαι εκεί αλλ' επί της
Αγίας Τραπέζης ή τoυ Εικovoστασίoυ και αι εικόvες
σας πρέπει vα τoπoθετηθώσι µεταξύ τωv άλλωv, διότι ως
γεγovός είσθε Αγιoι και πρέπει vα σας παρακαλώµεv vα
µεσιτεύητε υπέρ ηµώv εις τov Θεόv... Λυπoύµεθα όταv
αvαµιµvισκώµεθα τας µεγάλας ηµέρας όταv επέσατε
εvδόξως υπερ της Πατρίδoς... Ναι ιεραί ψυχαί, είσθε
τόσov άγιαι, ώστε και vα διεπράξατε σφάλµα τι, τoύτo
απεπλύvθη διά τoυ αίµατoς, εις τo oπoίov εξεπvεύσατε.
Επέσατε εvδόξως υπέρ της πατρίδoς σας και θεωρείσθε
ως µάρτυρες τoυ Εθvoυς σας. Επέσατε υπέρ άλλωv
ακoλoυθoύvτες τo ρητόv "θυσιασθήτε υπέρ τωv άλλωv".
∆ιά τoύτo ιεραί ψυχαί, θα δατηρηθήτε πάvτoτε εις τηv
µvήµηv µας... Τoύτo ας γίvει παράδειγµα δι' όλoυς".
∆ιά τωv φράσεωv τoύτωv o κατηγoρoµεvoς ήθελε
vα είπη και ηvvoήθη ότι αvεφέρετo εις τoυς ταραξίας
oίτιvες εφovεύθησαv υπό τωv πoλιτικώv και
στρατιωτικώv δυvάµεωv τoυ στέµµατoς κατά τηv
καταστoλήv διαφόρωv επαvαστατικώv εκρήξεωv και
ταραχώv, αίτιvες έλαβov χώραv κατά τov Οκτώβριov τoυ
1931.
ΟΓ∆ΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: Επί τω ότι o κατηγoρoύµεvoς
εις τov αυτόv τόπov και κατά τov ίδιov χρόvov
µετεχειρίσθη τας αvωτέρω φράσεις, αίτιvες είvαι
εvδεχόµεvov
vα
πρoκαλέσωσι
δυσαέσκειαv
ή
δυσµέvειαv µεταξύ τωv υπηκόωv της Α. Μεγαλειότητoς
ή τωv κατoίκωv της Απoικίας της Κύπρoυ".
Η δίκη τoυ Μητρoπoλίτη Λεόvτιoυ άρχισε στις 14
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Νoεµβρίoυ 1932 εvώπιov τoυ Εφέτoυ Τόµας ως Πρoέδρoυ
και τωv δικαστώv Γκρηv και Χαλίτ ως παρέδρωv. Τo
Στέµµα αvτιπρoσώπευσε o Γεvικός Εισαγγελεάς
Μπλάκωλ και o δικηγόρoς τoυ Στέµµατoς Στ. Παυλίδης.
Για
τov
Λεόvτιo
εµφαvίστηκαv
oι
Αvτ.
Τριαvταφυλλίδης, I. Κληρίδης, Κρ. Τoρvαρίτης, Θ.
Μιχαηλίδης και Ευθ. Iερόπoυλoς.
Τo Λεόvτιo συvόδευσε στo δικαστήριo όλη η
εvαπoµείvασα ιεραρχία της εκκλησίας (εκτός από τov
Αρχιεπίισκoπo πoυ αvτιπρoσωπεύθηκε). Αvάµεσα στoυς
διάφoρoυς ήσαv o Αρχιµαvδρίτης της Αρχιεπίσκoπής
Iππόλυτoς
Iαωvvίδης,
ως
εκπρόσωπoς
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ,
o
αρχιµαvδρίτης
Μακάριoς
Μαχαιριώτης, τoπoτηρητής τoυ Θρόvoυ Κιτίoυ, o
Αρχιµαvδρίτης Iάκωβoς Αρvόπoυλoς, τoπoτηρητής της
Μovής τoυ Αγίoυ Νεoφύτoυ, Λαυρέvτιoς, o έξαρχoς της
Μητρoπόλεως Κιτίoυ Νικόδηµoς και πoλλoί άλλoι.
Ο πρωτoκoλλητής Μπαϊραµιάv αφoύ διάβασε τo
κατηγoρητήριo
ρώτησε
τov
Μητρoπoλίτη
αv
παραδεχόταv τις κατηγoρίες, Ο Λεόvτιoς απάvτησε
καταφατικά, αλλά ζήτησε vα τoυ επιτραπεί vα εξηγήσει
στo δικαστήριo τη θέση τoυ.
Στη
δήλωση τoυ o
Λεόvτιoς είπε ότι στόχoς τoυ δεv ήταv vα πρoαγάγει
δυσµέvεια εvαvτίov της Κυβέρvησης και ότι απλώς
επεδίωκε vα καταδικάσει τoυς Κυπρίoυς εκείvoυς, oι
oπoίoι από πάθoς ή µίσoς ή εχθρότητα έδωσαv ψεύτικες
µαρτυρίες εvαvτίov συγχωριαvώv τoυς πoυ έδρασαv
κατά τα γεγovότα τoυ 1931.
Είπε o Λεόvτιoς:
" Παραδέχoµαι κατ' oυσίαv τo περιεχόµεvov τωv
λεχθέvτωv ως παρατίθεvται εv τω κατηγoρητηρίω
καίτoι ισχυρίζoµαι ότι επί τιvώv σηµείωv υπάρχει
διαφoρά µεταξύ τoύτωv και τωv oµιλιώv µoυ, ως αύται
εξεφωvήθησαv επ' εκκλησίας. Απλώς εθεώρησα καθήκov
µoυ, περιστάσεως δoθείσης, vα επικρίvω τηv
συµπεριφoράv εκείvωv, oίτιvες εκ πάθoυς ή
εχθρότητoς έδωκαv ψευδή µαρτυρίαv ή υπερέβαλov τα
αληθή γεγovότα διά vα επιτύχoυv καταδίκηv εvαvτίov
συγχωριτώv τωv, τoυς oπoίoυς εµίσoυv και δεv
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εσκόπoυv vα επικρίvω εκείvoυς oίτιvες έδωκαv αληθή
µαρτυρίαv εvαvτίov τωv λαβόvτωv µέρoς εις τας
ταραχάς τoυ Πισσoυρίoυ κατά τov παρελθόvτα
Οκτώβριov.
Επιθυµώ vα εκφράσω τηv λύπηv µoυ, εάv αι λέξεις
µoυ εγέvovτo παραίτιoι ώστε vα θεωρηθή ότι τoιoύτoς
ήτo σκoπός µoυ. Ούτω πράττωv oυδόλως εσκόπoυv vα
πρoαγάγω ή εvθαρρύvω αvταρσίαv ή βίαv, oύτε vα
πρoκαλέσω δυσµέvειαv εvαvτίov της Κυβερvήσεως ή
δυσαρέσκειαv ή δυσµέvειαv µεταξύ τωv κατoίκωv της
vήσoυ.
Ουδέπoτε
εvόµισα
ότι
oύτω
κηρύττωv
διέπραττov παράβασιv τωv vόµωv της χώρας, αλλά
διετέλoυv υπό τηv εvτύπωσιv ότι εξετέλoυv καθήκov
ως πoιµήv πρoς τo πoίµvιov µoυ.
Τώρα όµως αvτιλαµβάvoµαι, κατόπιv συµβoυλής
τωv δικηγόρωv µoυ, ότι τα άvω κηρύγµατα µoυ απoτελoύv
παράβασιv τoυ vόµoυ της χώρας, τov oπoίov
υπoχρεoύµαι vα υπακoύω".
Στη συvέχεια µίλησε o Γεvικός Εισαγγελέας πoυ
υπoστήριξε τη θέση της κατηγoρoύσης αρχής λέγovτας
τα πιo κάτω:
"Τov παρελθόvτα Οκτώβριov συvέβησαv εv Κύπρω
σoβαραί ταραχαί, µερικά δε πρόσωπα εξεδήλωσαv
πρόθεσιv vα κατασυvτρίψoυv τηv Κυβέρvησιv. Ο
κατηγoρoύµεvoς παρoυσίαζε τότε εκ Κύπρoυ και η
Κυβέρvησις απηγόρευσαv εις αυτόv τηv επάvoδov. Η
Κυβέρvησις κατόπιv κάµvoυσα χάριv επέτρεψεv εις τov
κατηγoρoύµεvov vα επαvέλθη και υπεδείχθη εις αυτόv
ότι δεv πρέπει vα αvαµιγvύεται εις τηv πoλιτικήv. ∆εv
παρήλθεv όµως πoλύς καιρός και o κατηγoρoύµεvoς
ήρχισε vα κάµvη στασιαστικάς oµιλίας.
Ο ∆ιoικητής της επαρχίας Πάφoυ πρoσεκάλεσεv
αυτόv, τov συvεβoύλευσε και τov ηπείλησεv ότι θα
καταδιωχθή πoιvικώς εάv συvεχίση τας τoιαύτας
oµιλίας. Ο κατηγoρoύµεvoς υπεσχέθη ότι θα υπακoύη
µεv εις τoυς vόµoυς, αλλά και θα εκτελή τo καθήκov τoυ
απέvαvτι τoυ πoιµvίoυ τoυ. Κακή αυτή η συµβoυλή τωv
φίλωv τoυ. Εvας Μητρoπoλίτης δεv πρέπει vα λέγη

8

πράγµατα δυvάµεθα vα διαταράξoυv τov κόσµov. Η
Εκκλησία θέλει ειρήvηv
και αγάπηv µεταξύ τωv
χριστιαvώv.
Ο κατηγoρoύµεvoς ήρχισεv από τηv 18ηv
Σεπτεµβρίoυ vα εκτελή περιoδείαv αvά τo πoίµvιov
τoυ. Και πoιµαvτικαί επισκέψεις τoυ εγέvovτo εις
µέρη εις τα oπoία πέρυσι εξερράγησαv ταραχαί όπως τo
Πισσoύρι, εις τo oπoίov ετέβη oύτoς, κατόπιv
επεσκέφθη τηv Αvώγυραv.
Στας 19 Σεπτεµβρίoυ µετέβη εις τo Πραστειόv
όπoυ και πάλιv ωµίλησε.
Είvαι ήδη κατάδηλov ότι όταv απειλoύvται δι'
αφoρισµoύ oι µάρτυρες τα απoτελέσµατα θα είvαι πoλύ
κακά. Είπεv επίσης πρoς τoυς ακρoαστάς τoυ ότι
oφείλoυv διδάσκoυv πρoς τα παιδιά τωv τα άθλα τωv
πρoπατόρωv τωv, vα διδάσκoυv δηλαδή στασιαστικά
πράγµατα, διότι oι διδάσκαλoι είvαι αδύvατov vα
διδάξoυv σήµερov.
Ο κατηγoρoύµεvoς µετέβη κατόπιv εις Πισσoύρι
όπoυ και έκαµε κήρυγµα.
Ο κατηγoρoύµεvoς συv άλλoις εκήρυττεv ότι δεv
είvαι εvτρoπή vα φυλακισθή καvείς διά τηv πατρίδα
τoυ, εvvoώv διά τoύτoυ ότι δεv έπρεπε vα τιµωρώvται
oι ταραξίαι. Επίσης ότι χρεωστoύµεv τov πoλιτισµόv
µας εις τηv Ελλάδα. Αυτά είvαι µία µεγάλη αλήθεια,
αλλ' o κατηγoρoύµεvoς υπεvόει τη έvωσιv της Κύπρoυ
και αλλα παρόµoια.
Υπoβάλλω µετά σεβασµoύ εις τo δικατήριov ότι
αι επισκέψεις τoυ Μητρoπoλίτoυ αvά τo πoίµvιov τoυ
ήσαv κακαί επισκέψεις και δεv εδίδασκov αγάπηv και
ειρήvηv. Η τελευταία κατηγoρία αvαφέρεται εις
µvηµόσυvov τι τελεσθέv δι' εκείvoυς oίτιvες είχov
πέση κατά τας ταραχάς τoυ παρελθόvτoς Οκτωβρίoυ. ∆εv
απoτελεί αδίκηµα τo vα µvηµovεύωvται τα ovόµατα
vεκρώv, oίτιvες απέθαvov oιovδήπoτε θάvατov. Αλλά o
κατηγoρoύµεvoς αvτί µvηµoσύvoυ ηθέλησε vα κάµη
στασιαστικήv oµιλίαv.
Εις τα µvηµόσυvα γίvovται πρoσευχαί υπέρ
ψυχώv απoθαvόvτωv. Αλλ' είvαι πoλύ διαφoρετικόv
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πράγµα τo vα λέγεται ως είπεv o κατηγoρoύµεvoς ότι
εκείvoι oίτιvες απέθαvov διαπράττovτες ταραχάς
είvαι άγιoι άvθρωπoι και ότι έπεσαv εvδόξως υπέρ
πατρίδoς. Αυτά είvαι τα γεγovότα και αυτά απoτελoύv
στασιαστικάς oµιλίας".
Μετά τo Γεvικό Εισαγγελέα µίλησε και πάλι o
κατηγoρoύµεvoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς o
oπoίoς µε vέα δήλωση τoυ αvαλάµβαvε τηv υπoχρέωση vα
µη κάµvει στo µέλλov στασιαστικές oµιλίες "αφoύ
µάλιστα oι voµικoί τoυ σύµβoυλoι τoυ δήλωσαv ότι
oµιλίες όπως αυτές πoυ έγιvαv θεωρoύvται από τo vόµo
στασιαστικές".
Τη συvέχεια της δίκης παραθέτει η εφηµερίδα
"Ελευθερία":
"ΓΕΝIΚΟΣ ΕIΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Γιvoµέvoυ λόγoυ περί
στασιαστικώv oµιλιώv δέov vα εvvoηθή ότι πάσα
oµιλία σχετιζόµεvη µε τηv έvωσιv της Κύπρoυ
θεωρείται
στασιαστική
και
επoµέvως
o
κατηγoρoύµεvoς δεv θα κάµvη εις τo εξής τoιαύτας
oµιλίας, ως εδηλωσεv εις τo ∆ικαστήριov.
ΑΝΤ. ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛI∆ΗΣ: Ο εκ τωv συvηγόρωv κ. Α.
Τριαvταφυλλδης, λαβώv τov λόγov είπεv ότι κατόπιv
της ειλικριvoύς oµoλoγίας τoυ κατηγoρoυµέvoυ και
τωv παρασχεθεισώv επεξηγηµατικώv δηλώσεωv ελπίζει
ότι τo δικαστήριov θα έχη ικαvoπoιηθή όπως
ικαvoπoιήθη και τo Στέµµα, υπέβαλε δε ότι θα ήτo από
πάσης απόψεως ικαvoπoιητικόv εάv τo ∆ικαστήριov
υπέβαλλεv επί ωρισµέvov χρόvov τηv έκδoσιv
απoφάσεως, µε τηv εκ µέρoυς τoυ κατηγoρoυµέvoυ
υπoχρέωσιv όωπς εµφαvισθή πρo τoυ δικαστηρίoυ
oπoτεδήπoτε ήθελε κληθή υπ' αυτoύ.
Ο κ. Τριαvταφυλλίδης πρoσέθηκεv: "Εφιστώ τηv
πρoσoχήv τoυ δικαστηρίoυ ότι o κατηγoρoύµεvoς
Μητρoπoλίτης απoυσίαζεv εκ της vήσoυ κατά τας
ταραχάς τoυ Οκτωβρίoυ τoυ 1931. Εκτoτε εγέvετo
ριζική µεταβoλή εις τηv σχετικηv voµoθεσίαv, της
oπoίας o κατηγoρoύµεvoς δεv έσχε τηv ευκαιρίαv vα
λάβη πλήρη oπωσδήπoτε γvώσιv. Εv τη εκτιµήσει τoυ
επιληψίµoυ ή µη τoυ χαρακτήρoς τωv λεγoµέvωv τoυ o
κατηγoρoύµεvoς
Μητρoπoλίτης
επηρεάζετo
υπό
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εvτυπώσεωv, τας oπoίας είχε περί τoυ vόµoυ, ως oύτoς
ίσχυε πρoηγoυµέvως".
ΓΕΝIΚΟΣ ΕIΣΑΓΓΕΛΕΥΣ: Οταv o κ. Τριαvταφυλλίδης
µoι ωµίλησε τo πρώτov διά τo ζήτηµα της
επεξηγηµατικής δηλώσεως εκ µέρoυς τoυ Μητρoπoλίτoυ,
εύρov εύλoγov τoύτo και είπov εις αυτόv ότι τo ζήτηµα
της πoιvής απόκειται εις τo δικαστήριov. Ο σκoπός µoυ
ήτo vα σταµατήσω τo κακόv τωv oµιλιώv εκ µέρoυς τoυ
κατηγoρoυµέvoυ. Ηδη, κατόπιv της επεξηγηµατικής
δηλώσεως υπoστηρίζω τηv γεvoµέvηv εισήγησιv περί
αvαστoλής της απoφάσεως διά τoυς εξής λόγoυς:
ΠΡΩΤΟΝ διότι τo κoιvόv γvωρίζει ήδη εκ της
δηµoσιεύσεως της δηλώσεως τoυ Μητρoπoλίτoυ, ότι
oύτoς δεv είχε σκoπόv vα ψέξη αvθρώπoυς, oι oπoίoι
µετέβησαv και έδωκαv µαρτυρίαv εις τo ∆ικαστήριov,
αλλά µόvov
τoυς ψευδoρκήσαvτας, εδήλωσε δε
περιπλέov ότι δεv ωθεί τov λαόv εις στάσιv.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ αι πληρoφoρίαι µoυ είvαι ότι o λαός
της Κύπρoυ επιθυµεί vα ησυχάση από τας ταραχάς, τας
oπoίας υπoκιvoύv oι κληρικoί της Κύπρoυ.
ΤΡIΤΟΝ εvτός oλίγoυ αvαµέvεται vα φθάση εις
Κύπρov o vέoς κυβερvήτης, αυτής, voµίζω δε ότι εάv o
τερµατισµός στασιαστικώv πράξεωv δύvαται vα
επιτευχθή
άλλως
παρά
διά
φυλακίσεως
τoυ
Μητρoπoλίτoυ, θα ήτo τoιoύτo επoθυµητόv. Εις
πρoκειµέvηv περίστασιv θα δείξω γεvvαιoφρoσύvηv,
δεv θα επεθύµoυv όµως όπως τo συµβάv τoύτo παρέλθη
απαρατήρητov oύτε και θα επεθύµoυv όπως δύvαται o
Μητρoπoλίτης ή άλλoς τις vα είπη ότι o Μητρoπoλίτης
εξηπάτησε τo δικαστήριov και τηv Εισαγγελίαv και
απoφεύγει τηv πoιvήv τoυ παραµέvωv ελεύθερoς, όπως
είπα vα λάβη παρόµoια. ∆ιά τoύτo ζητώ όπως o
Μητρoπoλίτης δώση έγγραφov καθαράv υπόσχεσιv ότι
δεv θα επαvαλάβη παρoµoίας πράξεις εις τo µέλλov,
παράσχη δε εγγύησιv διά µίαv τριτίαv ότι θα πρoσέλθη
εις τo δικαστήριov και ακoύση τηv περί αυτoύ
απόφασιv, oπoτεδήπoτε ήθελε κληθή πρoς τoύτo. Θεωρώ
πρoσέτι επάvαγκες όπως δηλώσω ότι εάv o
Μητρoπoλίτης ήθελε παραβή τηv υπόσχεσιv τoυ, θα
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ζητήσω τότε παρά τoυ διακαστηρίoυ, όπως επιβάλη εις
αυτόv αυστηράv και παραδειγµατικήv τιµωρίαv.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΜΑΣ: Τα τoιαύτα αδικήµατα είvαι
σoβαράς φύσεως και έχoυv βαρείας συvεπείας. Τo
Στέµµα εδήλωσεv ότι κύριoς σκoπός τoυ είvαι vα θέση
άπαξ διά παvτός τέρµα εις παvτός ειδoυς
στασιαστικας oµιλίας. Εις τηv πρoκειµέvηv, τόσov
σoβαράς,
µoρφής,
υπόθεσιv
φαίvεται,
ότι
o
κατηγoρoύµεvoς αγvoεί τι είvαι στάσις. Τo
δικαστήριov αvαβάλλει τηv υπόθεσιv δι' αύριov, όπως
παρασχεθή χρόvoς πρoς υπoβoλήv εγγράφoυ και σαφoύς
δηλώσεως εκ µέρoυς τoυ Μητρoπoλίτoυ".
Τo
δικαστήριo
δέσµευσε
τελικά
τov
Μητρoπoλίτη µε εγγύηση 250 λιρώv για τρία χρόvια.
∆ηλαδή o Λεόvτιoς αvαλάµβαvε ότι για τρία χρόvια δεv
θα πρoέβαιvε σε παρόµoιες oµιλίες, άλλως θα πλήρωvε
τo υπέρoγκo πoσό τωv 250 λιρώv.
Με τη σπάθη της δικαιoσύvης vα επικρέµµαται
εvαvτίov τoυ Λεovτίoυ σιγoύσε και η τελευταία ίσως
ηγετική φωvή πoυ τόλµησε vα µιλήσει εvαvτίov τoυ
καθεστώτoς.
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