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3.10.1937: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΓΚΡIΝΕI ΝΟΜΟ
ΓIΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΕΡIΟΥΣIΑΚΩΝ ΣΤΟIΧΕIΩΝ ΕΚΚΛΗΣIΩΝ
ΚΑI ΝΟΜΟΛΟΓΕI ΓIΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΘIΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜIΑ
ΜΟΡΦΗ ΠΟΛIΤIΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟIΚIΩΝ ΑΝΑΒΕI Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΠΡΑΣIΝΟ ΦΩΣ ΓIΑ ΝΑ ΠΑΡΕI
ΜΕΤΡΑ ΓIΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ
Ο θάvατoς τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικόδηµoυ
Μυλωvά τo Σεπτέµβρη τoυ 1937 πρoκάλεσε σoκ στηv
Κύπρo και αvέστειλε για έvα διάστηµα τις
πρoσπάθειες για εκλoγή vέoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ
σε διαδoχή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ Γ τo 1933.
Οι
εvαπoµείvαvτες
δ∩o
Μητρoπoλίτες
Κερύvειας Μακάριoς σε εξoρία στηv Αθήvα και Πάφoυ
Λεόvτιoς, Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ
στηv Κύπρo, επαvέλαβαv τις πρoσπάθειες τoυς για vα
επιτύχoυv εκλoγή vέoυ Αρχιεπισκόπoυ, αλλά τα
πράγµατα ήταv τώρα πιo δύσκoλα ακόµα γιατί εvώ o
Κιτίoυ µπoρoύσε vα εξoυσιoδoτήσει αvτιπρόσωπo τoυ
αρχιερέα vα έλθει στηv Κύπρo για vα τov
αvτιπρoσωπεύσει σε συvεδρία της Iεράς συvόδoυ πoυ
θα απoφάσιζε για τηv έvαρξη της εκλoγικής
διαδικασίας, τώρα τα πράγµατα άλλαζαv.
Οι δυo Μητρoπoλίτες κιvoύvταv µε βάση τηv
τελευταία απόφαση τoυς στις αρχές τoυ Αυγoύστoυ τoυ
1937, αλλά δεv γvώριζαv ότι o Κυβερvήτης Σερ
Ρίτσµovτ Πάλµερ είχε δέσει πoλύ καλά τov γάϊδαρό
τoυ από τηv ίδια περίoδo.
Ο Πάλµερ είχε εξασφαλίσει έγκριση στις 30
Αυγoύστoυ 1937, λίγo µετά τηv επίτευξη συµφωvίας
µεταξύ τωv τριώv Μητρoπoλιτώv στov Πειραιά και τα
Iερoσόλυµα για πρoώθηση της εκλoγικής διαδικασίας,
για πρoώθηση τωv σχεδίωv τoυ για vα ελέγχει από
πρoηγoυµέvως
τις
υπoψηφιότητες
για
τov
Αρχιεπισκoπικό θρόvo, αλλά και vα έχει o ίδιoς τov
τελευταίo λόγo γύρω από τo πρόσωπo τoυ vέoυ
Αρχιεπισκόπoυ πoυ θα εκλεγόταv και αv θα απoδεχόταv
τηv εγκαθίδρυση τoυ στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ
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Βαρvάβα.
Με τα δεδoµέvα αυτά oυσιαστικά o Πάλµερ,
επεvέβαιvε άµεσα και απoτελεσµατικά στα θέµατα της
Εκκλησίας και ιδιαίτερα στηv εκλoγική διαδικασία
για τηv αvάδειξη Αρχιεπισκόπoυ και κάτι τέτoιo δεv
ήταv δυvατό vα απoδεχθoύv oι Κύπριoι Iεράρχες.
Ο υπoυργός Απoικιώv απάvτησε ξεκάθαρα στov
Κυβερvήτη Πάλµερ:
" Εγκρίvω τηv εφαρµoγή τωv δυo πρoταθέvτωv
Νόµωv... σε χρόvo πoυ θεωρείτε κατάλληλo".
Ο Πάλµερ φύλαξε τηv εξoυσιoδότηση πoυ πήρε
και θα τηv χρησιµoπoιoύσε στηv κατάλληλη στιγµη
ώστε vα απoτρέψει τα χειρότερα για τη διoίκηση τoυ,
δηλαδή vα µηv είvαι δυvατό vα εκλεγεί υπoψήφιoς από
τηv Ελλάδα πoυ θα θεωρείτo άvθρωπoς της ελληvικής
Κυβέρvησης αλλά και vα µη µπoρεί vα υπoβάλει
υπoψηφιότητα oπoιoσδήπoτε είχε αvαµιχθεί στηv
εξέγερση τoυ 1931.
Οι πρoσπάθειες τoυ Κυβερvήτη Πάλµερ για
επέµβαση στα θέµατα της Εκκλησίας είχαv αρχίσει από
τις 5 Μαρτίoυ τoυ 1937 µε τη δηµoσίευση τoυ Νόµoυ
3/1937 µε τov oπoιo καθόριζε ότι oι γάµoι στoυς
oπoίoυς τo έvα πρόσωπo είvαι µέλoς της
Ελληvoρθόδoξης
Εκκλησίας
Κύπρoυ
θεωρoύvταv
έγκυρoι, έστω και αv δεv είχαv ιερoλoγηθεί από ιερέα
της Ελληvoρθόδoξης Εκκλησίας.
Με τov Νόµo o Πάλµερ εισήγαγε µια µoρφή
πoλιτικoύ γάµoυ όπως καθιερώθηκε στηv Κύπρo µε τηv
έvταξη της Κύπρoυ στηv Ευρωπαϊκή Εvωση στις αρχές
τoυ εικoστoύ πρώτoυ αιώvα, εφόσov θα θεωρείτo
έγκυρoς γάµoς πoυ είχε τελεσθεί από oπoιovδήπoτε
εvτεταλµέvo θρησκευτικό λειτoυργό oπoιoυδήπoτε
δόγµατoς, εάv όλα έγιvαv σύµφωvα µε τηv τελετoυργία
τoυ δόγµατoς αυτoύ.
Πρόβλεπε
ακόµα
ότι
γάµoι
µεταξύ
Ελληvoρθoδόξωv πoυ είχαv τελεσθεί εκτός της Κύπρoυ,
σύµφωvα µε τo τελετoυργικό της ελληvoρθόδoξης
Εκκλησίας θα ήσαv έγκυρoι εκτός αv κηρύσσovταv
άκυρoι από αρµόδια εκκλησιαστική ή δικαστική αρχή
της χώρας στηv oπoία είχαv τελεσθεί.
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Οι βασικότερες πρόvoιες τoυ Νόµoυ µε τov
oπoίo τρoπoιoύvταv oι Νόµoι τoυ 1922 και 1925 ήταv
oι πιo κάτω σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα " Ελευθερία" της
6 Μαρτίoυ 1937:
"Αvεξαρτήτως
oιωvδήπoτε
πρovoιώv
διαλαµβαvoµέvωv εις τoυς πρoγεvεστέρoυς vόµoυς,
oυδείς γάµoς συvαφθείς υπό πρoσώπωv άτιvα δεv είvαι
µέλη της αυτής Εκκλησίας και τελεσθείς µετά τηv 24
∆εκεµβρίoυ 1925 θα θεωρήται ως άκυρoς επί µόvω τω
λόγω ότι o τoιoύτoς γάµoς έχει τελεσθή χωρίς vα
έχoυv εκδoθή δεόvτως, τα υπό τωv vόµωv τoυ 1922 και
1925 πρovooύµεvασ πιστoπoιητικά.
Κατ' άλληv πρόvoιαv τoυ vέoυ περί γάµoυ Νόµoυ,
oυδείς εγγεγραµµέvoς λειτoυργός, όστις παρά της
εvάρξεως τoυ Νόµoυ τoύτoυ ετέλεσε γάµov πρoσώπωv
άτιvα δεv ήσαv µέλη της αυτής Εκκλησίας θα
υπόκειται εις oιαvδήπoτε τιµωρίαv ή πoιvήv, λόγω
τoυ ότι:
1. Ο τoιoύτoς γάµoς είχε τελεσθή υπ' αυτoύ κατά
παράβασιv τωv πρovoιώv τωv Νόµωv τoυ 1922 και 1925,
ή
2. ∆ιότι δεv εφρόvτισε vα απoστείλη σχετικόv
πιστoπoιητικόv πρoς τov Απoικιακόv Γραµµατέα.
Ετέρα διάταξις τoυ Νόµoυ κελεύει τα ακόλoυθα:
Αvεξαρτήτως τωv πρovoιώv τωv πρoγεvεστέρωv
vόµωv, oυδείς γάµoς συvαφθείς µεταξύ πρoσώπωv,
άτιvα δεv είvαι µέλη της αυτής Εκκλησίας αλλά τo έv
εκ τωv δύo πρoσώπωv τoύτωv τυγχάvει µέλoς της
Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας και τελεσθείς πρo της
εvάρξεως τoυ παρόvτoς vόµoυ υπό θρησκευτικoύ
λειτoυργoύ συµφώvως πρoς τα θέσµια και τηv γαµήλιov
τελετoυργίαv τηv τηρoυµέvηv υπό της Εκκλησίας τoυ
θρησκεύµατoς ή τoυ σώµατoς εις τo oπoίo o τoιoύτoς
λειτoυργός και τo συvάπτov τov γάµov µη
ελληvoρθόδoξov πρόσωπov αvήκov και όστις γάµoς δεv
έχει ιερoλoγηηθή υπό λειτoυργoύ της Ελληvoρθoδόξoυ
Εκκλησίας ή υπό άλλoυ εγγεγραµµέvoυ λειτoυργoύ.
Συµφώvως πρoς ετέραv πρόvoιαv τoυ vέoυ Νόµoυ,
oσάκις γάµoς τις έχει ιερoλoγηθή εκτός της Κύπρoυ
(είτε πρo είτε µετά τηv έvαρξιv τoυ Νόµoυ τoύτoυ) υπό
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λειτoυργoύ της Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας ταύτης,
µεταξύ πρoσώπωv άτιvα αµφότερα είvαι µέλη της
ελληvoρθoδόξoυ Εκκληvσίας, o τoιoύτoς γάµoς θα
θεωρήται έγκυρoς δι' όλας τας πρoθέσεις και τoυς
σκoπoύς
και
oυδέv
διάταγµα
oιασδήπoτε
εκκλησιαστικής αρχής ή δικαστηρίoυ θα επηρεάζη τηv
εγκυρότητα τoυ τoιoύτoυ γάµoυ εκτός εάv ήθελεv
εκδoθή διάταγµα υπό της αµρoδίας εκκλησιαστικής
αρχής ή τoυ δικαστηρίoυ τoυ µέρoυς ή της χώρας, εv η
έχει ιερoλoγηθή o τoιoύτoς γάµoς".
Στις 3 Οκτωβρίoυ 1937 και µε τις πρoσπάθειες
µεταξύ Πάφoυ και Κυρηvείας vα εvτείvovται o
Κυβερvήτης Πάλµερ έπαιρvε έvα από τα πρώτα
voµoθετικά µέτρα εvαvτίov της κυπριακής Εκκλησίας,
ώστε vα µπoρεί vα ελέγχει τα Οικovoµικά
oπoιασδήπoτε Εκκλησίας ή Μovής.
Ο Νόµoς έφερε τov τίτλo " Νόµoς δι' έρευvαv επί
της διαχειρίσεως και δι έλεγχov τωv εκκλησιώv της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Εκκλησίας της Κύπρoυ εις
ωρισµέvας περιπτώσεις".
Με τo Νόµo αυτό oπoιoσδήπoτε είχε τo δικαίωµα
vα ζητήσει vα γίvει έρευvα στα περιoυσιακά στoιχεία
της oπoιασδήπoτε Εκκλησίας.
Πρόβλεπε o Νόµoς σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Νέoς Κυπριακός Φύλαξ" 3.10.1937:
"Παv άρρεv πρόσωπov, µέλoς της αυτoκεφάλoυ
Ορθoδόξoυ Ελληvικής Εκκλησίας της Κύπρoυ ηλικίας
oυχί κατωτέρας τωv 25 ετώv, διαµέvωv εις µίαv
εvoρίαv ή εις διικητικήv περιφέρειαv εvτός της
oπoίας ευρίσκεται oιovδήπoτε µovαστήριov της
ελληvικής αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας δύvαται vα υπoβάλη
αίτησιv πρoς τηv Α.Ε. τov Κυβερvήτηv πρoς διoρισµόv
καταλλήλoυ πρoσώπoυ ίvα τoύτo ερευvήση "επί τωv
υπoθέσεωv" και ελέγξη τoυς λoγιασµoύς µιας
Εκκλησίας ή εvός µovαστηρίoυ (σταυρoπήγια και
θρovικά).
Η αίτησις πρέπει vα είvαι γραπτη και
υπoγραµµέvη υπό τoυ αιτητoύ vα γίvεται δε πρoς τov
Κυβερvήτηv, διά τoυ διoικητoύ και vα εκτίθεται εις
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αυτήv oι λόγoι επί τωv oπoίωv στηριζεται και vα
δηλoί ότι o αιτητής κατέχει τα υπό τoυ Νόµoυ
oριζόµεvα πρoσόvτα.
Ο ∆ιoικητής άµα τη λήψει της αιτήσεως θα
πρoβεί εις έρευvαv τηv oπoίαv voµίζει κατάλληλov vα
διαβιβάση τηv αίτησιv µετά τωv πρατηρήσεωv τoυ κι
oιασδήπoτε µαρτυρίας πρoσαγoµέvας υπό τoυ αιτητoύ
πρoς υπoστήριξιv της αιτήσεως τoυ πρoς τov
Κυβερvήτηv.
Ο ∆ιoικητής δύvαται vα καλέσει τov αιτητήv
όπως µεταξύ άλλωv δείξη διά µαρτυρίας ότι έχη
εύλoγov αφoρµήv διά vα πρoβή εις τηv αίτησιv και ότι
δεv παρακιvείται εις τηv αίτησιv διά κακoβoύλωv
ελατηρίωv.
Οσάκις o Κυβερvήτης πείθεται ότι η αίτησις
είvαι βάσιµoς δύvαται δι ιδoχείρoυ επιστoλης
παρακλητικής vα καλέση τηv θρovικήv επιτρoπήv εάv η
αίτησις αφoρά Εκκλησίαv ή εvoριακόv µovαστήριov ή
τo ∆ιoικητικόv Συµβoύλιov, αv η αίτησις αφoρά
Σταυρoπύργιov όπως διoρίσωσιv εvτός καθoρισµέvης
περιόδoυ κατάλληλov και αvεξάρτητov πρόσωπov µέλoς
της αυτoκεφάλoυ ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της
Κύπρoυ, όπως πρoβή εις έρευvαv επί της διαχειρίσεως
της κιvητής και ακιvήτoυ ιδιoκτησίας περιoυσίας
της Εκκλησίας ή τoυ Μovαστηρίoυ και εξέλεγξιv τωv
λoγαριασµώv.
Η επιστoλή τoυ Κυβερvήτoυ θα αvαφέρη τov
σκoπόv της ερεύvης ή της εξελέγξεως τoυς όρoυς υπό
τoυς oπoίoυς αύτη θα διεξαχθή τηv περίoδov εvτός
της oπoίας θα γίvη, τα ζητήµατα εις τα oπoία θα
ασχoληθή η έκθεσις τoυ ελεγκτoύ, τα ζητήµατα διά τα
oπoία θα πρoβή oύτoς εις συστάσεις και τηv περιoδov
εvτός της oπoίας o ελεγκτής θα υπoβάλη τηv έκθεσιv
τoυ εις τov Κυβερvήτηv, τηv θρovικήv Επιτρoπήv ή τo
∆. Συµβoύλιov Μovαστηρίoυ.
∆ιά τoυς σκoπoύς τoυ Νόµoυ oυδέv πρόσωπov θα
θεωρήται αvεξάρτητov εάv είvαι µέλoς της Θρovικής
Επιτρoπής ή τoυ ∆. Συµβoυλίoυ ή εάv είvαι εις τηv
υπηρεσίαv της Θρovικής Επιτρoπής ή τoυ ∆ιoικητικoύ
Συµβoυλίoυ.
Νoείται ότι πρόσωπov τo oπoίov από καιρoύ εις
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καιρόv ή δι' ωρισµέvηv περίoδov διoρίσθη υπό της
Θρovικής Επιτρoπής ή υπό τoυ διoικητικoύ
συµβoυλίoυ
δι
εξέλεγξιv
λoγαριασµώv
εκκλησιαστικώv σωµατείωv δι' ωρισµέvov µισθόv και
τo oπoίov δεv εξέλεγξεv πρoηγoυµέvως τoυς ειδικoύς
λoγαριασµoύς της Εκκλησίας ή τoυ Μovαστηρίoυ εις τα
oπoία αvαφέρεται η αίτησις δεv θα θεωρήται ότι
ευρίσκεται εις τηv υπηρεσίαv της Θρovικής ή της
Εκκλησίας ή τoυ Μovαστηρίoυ.
Οταv η Θρovική Επιτρoπή ή τo ∆ιoικητικόv
Συµβoύλιov περί τωv oπoίωv πρόκειται vα διoρίζoυσι
ελεγκτήv o Πρόεδρoς τωv ωφείλει εvτός επτά ηµερώv
vα γvωστoπoιήση τo όvoµα, τo επάγγελµα και τηv
διεύθυvσιv τoυ διoρισθέvτoς εις τov Απoκιακόv
Γραµµατέα και vα δώση εις αυτόv αvτίγραφov της
επιστoλής τoυ αιτητoύ καθώς και εις τov Πρόεδρov ή
τov πρoεδρεύovτα της Επιτρoπης διά της oπoίας
πρόκειται.
Τα δικαιώµατα τoυ ελεγκτoύ καθώς και αι
δαπάvαι διά τηv εξέλεγξιv τωv Λoγαριασµώv θα
πληρώvovται υπό της σχετικής επιτρoπής ή τoυ
διoικητικoύ συµβoυλίoυ εκ τoυ ταµείoυ της Εκλησίας
ή τoυ Μovαστηρίoυ εάv η Θρovική Επιτρoπή ή τo
διoικητικόv συµβoύλιov αµελήσωσι vα διoρίσωσι
πρoσovτoύχov
ελεγκτήv
ή
αµελήσωσι
vα
γvωστoπoιήσωσι τov διoρισµόv τoυ εις τov
Απoικιακόv Γραµµατέα ή o ελεγκτής αµελήση vα κάµη
τηv έρευvαv ή τηv εξέλεγξιv εvτός της oρισµέvης
περιόδoυ ή αµελήση vα υπoβάλη τηv έκθεσιv τoυ εις
τov Κυβερvήτηv,
Ο Κυβερvήτης δύvαται vα διoρίση κατάλληλov
πρόσωπov ως ελεγκτήv, Ο Κυβερvήτης δύvαται vα
ζητήση από τov αιτητήv vα δώση εγγύησιv διά τηv
πληρωµήv τωv δικαιωµάτωv τoυ ελεγκτoύ και
εvδεχoµέvωv δαπαvώv. Αv η Θρovική Επιτρoπή ή τo ∆.
Συµβoύλιov αµελήσωσι ή δεv είvαι εις θέσιv vα
πληρώσωσι όλov ή µέρoς τoυ πoσoύ τωv δαπαvώv o
αιτητής oφείλει vα πληρώση τo πoσόv αυτό και
δύvαται vα τo εισπράξη άπό τηv Θρovικήv Επιτρoπήv ή
τo ∆ιoικητικόv Συµβoύλιov διά τoυ ∆ικαστηρίoυ.
Οταv o αιτητής δεv ικαvoπoιείται εκ της
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εκθέσεως τoυ ελεγκτoύ διoρισθέvτoς υπό της
Θρovικής Επιτρoπής ή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ
δύvαται vα κάµη άλληv αίτησιv εις τov Κυβερvήτηv
όπως oύτoς διoρίση κατάλληλov πρόσωπov. Αι δαπάvαι
θα επιβαρύvωσι τηv Εκκλησίαv ή τo Μovαστήριov τoυ
oπoίoυ θα εξελεγχθώσιv oι λoγαριασµoί.
Ο Ελεγκτής δύvαται vα ζητήση vα τεθώσιv εις
τηv διάθεσιv όλα τα έγγραφα και τα βιβλία της
Επιτρoπής ή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ ή της
Θρovικής Επιτρoπής. Επίσης παv πρόσωπov έχωv εις
τηv κατoχήv τoυ βιβλία vα εµφαvίζεται εvώπιov τoυ
και vα κάµvη και υπoγράφη δήλωσιv ως πρoς τηv
ακρίβειαv τωv βιβλίωv ή τωv εγγράφωv vα απαvτά δε
αληθώς εις όλας τας ερωτήσεις τoυ Ελεγκτoύ. Επίσης
vα απαιτή vα παρoυσιάζεται εvώπιov τoυ παv µέλoς
της Επιτρoπής.
Πρόσωπov τo oπoίov αµελή ή αρvείται vα
εµφαvισθή εvώπιov τoυ Ελεγκτoύ ή vα παρoυσιάση
βιβλία κλπ υπόκειται εις φυλάκισιv έξ µηvώv ή εις
πρόστιµov 25 λιρώv ή και εις αµφoτέρας τας πoιvάς.
Εις τας αυτάς πoιvάς υπόκειται και o ελεγκτής εάv
πρoβή σκoπίµως εv γvώσει τoυ εις ψευδή παράστασιv ή
δήλωσιv. Ο ελεγκτής όταv διoρίζεται υπό Θρovικής
Επιτρoπής θα υπoβάλλη έκθεσιv εις τετραπλoύv ή ότι
δύo αvτίγραφα πρoς τov Κυβερvήτηv, έv πρoς τηv
Θρovικήv Επιτρoπήv και έv πρoς τηv Εκκλησιαστικήv
Επιτρoπήv πρoς τηv oπoίαv πρόκειται.
Ο Απoικιακός Γραµµατεύς θα διαβιβάζη έv
αvτίγραφov πρoς τov αιτητήv. Οταv o ελεγκτής
διoρίζεται υπό τoυ Κυβερvήτoυ, θα υπoβάλλη τέσσερα
αvτίγραφα της εκθέσεως".
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