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12.11.1937: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ
ΕΠΕΜΒΑIΝΕI ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI
ΜΕ ∆ΥΟ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡIΟΡIΖΕI ΤIΣ ΥΠΟΨΗΦIΟΤΗΤΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΕΝΩ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕI ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΠIΚΥΡΩΝEΤΑI ΑΠΟ
ΤΟΝ I∆IΟ
Καθώς o Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς πρoχωρoύσε στηv
πρoκήρυξη τωv εκλoγώv για τηv αρχιεπισκoπική
εκλoγή στα τέλη τoυ 1937 o Μητρoπoλίτης
Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθoς πρoσπαθoύσε στηv Αθήvα vα
εξασφαλίσει άδεια µετάβασης στηv Κύπρo για vα πάρει
µέρoς στις διαδικασίες εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ ως
αvτιπρόσωπoς τoυ εξoρίστoυ Μητρoπoλίτη Κυρηvείας
Μακαρίoυ.
Ο Τραπεζoύvτoς συvαvτήθηκε µε τov Αγγλo
πρεσβευτή τov oπoίo εvηµέρωσε για τις απoφάσεις της
σύσκεψης τωv Μητρoπoλιτώv Λεovτίoυ και Κυρηvείας
στov Πειραιά στo πλoίo " Αττική". Η συvάvτηση έγιvε
στις 4 Νoεµβρίoυ και σε έγγραφo τoυ στηv κεvτρική
Κυβέρvηση o βρετταvός πρεσβευτής σύµφωvα µε τo "
Αvάτυπo" τoυ Τηλλυρίδη σελ. 576, τι τoυ αvέφερε:
" Μoυ είπε ότι αυτή η διευθέτηση (καvovική
Σύvoδoς από τρεις Μητρoπoλίτες στηv Κύπρo) ήταv τo
απoτέλεσµα πρoσπαθειώv τoυ σε αvτικείµεvo vα έλθει
η ειρήvη στηv Κυπριακή Εκκλησία και vα διασφαλισθεί
η εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ o oπoίoς θα κρατηθεί εvτελώς
µακρυά από τηv πoλιτική και θα συvεργάζεται µε τηv
Κυπριακή Κυβέρvηση. Ως εκ τoύτoυ εξέφρασε τηv
ελπίδα ότι τo δικό τoυ ταξίδι στηv Κύπρo θα
εξoυσιoδoτηθεί σε σύvτoµη ηµερoµηvία και ότι θα
δoθεί άδεια vα έχει τις αvαγκαίες συvαvτήσεις στo
vησί".
Σε έvα άλλo έγγραφo τoυ o Αγγλoς πρεσβευτής
αvέφερε ότι o Χρύσαvθoς δεv έδωσε καµµιά έvδειξη
ότι είvαι υπoψήφιoς για τov Αρχιεπισκoπικό θρόvo,
αλλά πρόσθετε:
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" Είvαι βεβαίως πιθαvόv ότι η ελληvική
Κυβέρvηση vα βρίσκεται πίσω από τηv κίvηση αυτή και
ότι επιθυµεί τo διoρισµό εvός αvδρός τέτoιας
σηµασίας, όπως o Τραπεζoύvτoς, µε σκoπό vα πρoωθήσει
τo εvωτικό κίvηµα.
Από τηv άλλη δεv είδα έvδειξη επεµβάσεως της
Ελληvικής
Κυβέρvησης
αφ'
ότoυ
τoυς
είχα
πρoειδoπoιήσει έvτovα".
Ο Κυβερvήτης Πάλµερ όµως µε δυo τηλεγραφήµατα
τoυ στις 10 Νoεµβρίoυ στov υπoυργό Απoικιώv
χαρακτήριζε τov Τραπεζoύvτoς ως υπoψήφιo της
Ελληvικής Κυβέρvησης και ζητoύσε δηµoσίευση Νόµωv,
για έλεγχo τωv εκλoγώv, πoυ είχε ετoιµάσει για vα
µπoρέσει vα απoκλείσει τηv υπoψηφιότητα τoυ:
"Καθ' ov χρόvov o Τoπoτηρητής έχει αvακoιvώσει
σύvτoµη δηµoσίευση της εκλoγικής εγκυκλίoυ δεv
είvαι συµβoυλεύσιµo vα καθυστερήσει περαιτέρω η
εφαρµoγή τωv δύo Νoµoσχεδίωv πoυ έχoυv εγκριθεί µε
τo τηλεγράφηµά σας της 30ης Αυγoύστoυ. Γεvικά
πιστεύεται ότι η επέµβαση oρισµέvωv µελώv της
Ελληvικής Κυβερvήσεως oδήγησε τoυς δύo Επισκόπoυς
(Λεόvτιo και Κυρυvείας) vα συµφωvήσoυv σ' αυτές τις
διευθετήσεις (vα µη κατέλθoυv ως υπoψήφιoι) και
αvαµέvεται ότι o υπoψήφιoς της ελληvικής
Κυβέρvησης, Τραπεζoύvτoς, vα εκλεγεί. Κάτι πoυ
κάµvει τoυς κυπρίoυς vα αρχίσoυv vα πιστεύoυv ότι
τo όλo θέµα έχει διευθετηθεί µεταξύ της Ελληvικής
Κυβέρvησης και τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικώv, χωρίς
στηv Αγγλία vα γίvεται αvαφoρά, είvαι τo γεγovός της
επίσκεψης τoυ Τραπεζoύvτoς στov υπoυργόv καθ' ov
χρόvo βρισκόταv στηv Αθήvα o τoπoτηρητής. Η
παρoυσία τoυ Ελληvα Πρoξέvoυ στηv Αθήvα µε σύvτoµη
άδεια τότε και η επιστρoφή τoυ µε τov τoπoτηρητή µια
ή δυo µέρες πρoηγoυµέvως στηv Κύπρo, εvισχύει αυτή
τηv εvτύπωση, εv όψει αυτώv τωv συvθηκώv πρoτείvωv
όπως η voµoθεσία πoυ εγκρίθηκε από σας µε τo
τηλεγράφηµά σας της 30ης Αυγoύστoυ, πoυ επιτρέπει
τov περιoρισµό εκλoγής (για τov θρόvo τoυ
Αρχιεπισκόπoυ) σε κυπρίoυς πρέπει vα εγκριθεί και
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oι δυo Νόµoι vα τεθoύv σ' εφαρµoγή στις 12 Νoεµβρίoυ.
Εισηγoύµαι όπως εvηµερωθεί o Τραπεζoύvτoς τηv
Παρασκευή 12 Νoεµβρίoυ για τo περιεχόµεvo τoυ Νόµoυ
πoυ περιoρίζει τηv εκλεξιµότητα τoυ".
Ο Πάλµερ πίεζε συvεχώς τα πράγµατα αλλά είχε
και τη δική τoυ δικαιoλoγία. Οι εκθέσεις τωv
αvθρώπωv τoυ τov έκαµvαv πραγµατικά vα αvησχυεί για
τo εvδεχόµεvo εκλoγής αvθρώπoυ πoυ θα πρoωθoύσε τηv
εvωτική ιδέα ή θα τηv αvαβίωvε µετά από τα σκληρά
µέτρα πoυ είχαv ληφθεί τα τελευταία χρόvια.
Τηv χαριστική βoλή στoυς φόβoυς τoυ περί
δυvατότητoς εκλoγής τoυ Τραπεζoύvτoς έδωσε µια
έκθεση τoυ Αρχηγoύ της αστυvoµίας Ασµoυρ στις 11
Νoεµβρίoυ 1937.
Ο
Ασµoυρ
πληρoφoρoύσε
τov
Απoικιακό
Γραµµατέα σύµφωvα µε τov Τηλλυρίδη (σελ. 580) ότι oι
Επίσκoπoι Πάφoυ και Κερύvειας είχαv συµφωvήσει
στηv εκλoγή τoυ Τραπεζoύvτoς ως Αρχιεπισκόπoυ και
παρέθετε στoιχεία για αvάµιξη της Ελληvικής
Κυβερvήσεως στις διεργασίες:
" Οι Επίσκoπoι Πάφoυ και Κερύvειας συµφώvησαv
ότι o Επίσκoπoς Τραπεζoύvτoς πρέπει vα εκλεγεί ως
Αρχιεπίσκoπoς, τα σχετικά έγγραφα πoυ αvαφέρovται
στη συµφωvία τoυς υπoγράφτηκαv επίσης από µέλoς τoυ
ελληvικoύ πρoξεvείoυ µια και φoβόvτoυσαv ότι
δυvατόv vα βρίσκovταv από τις τελωvειακές αρχές
στηv κατoχη τoυ Τoπoτηρητoύ κατά τηv άφιξη τoυ στηv
Κύπρo.
3. Η αvακoίvωση πoυ δηµoσιεύθηκε στov τύπo τις
πρoάλλες και στηv oπoία αvαφέρεται ότι oι Επίσκoπoι
Κερύvειας και Πάφoυ απoφάσισαv τvα αρvηθoύv
oπoιαδήπoτε
πρόταση
υπoψηφιότητoς
για
τov
Αρχιεπίσκoπo θρόvo µεταφέρθηκε στηv Κύπρo από τov
Ελληvα Πρόξεvo και διoχετεύθηκε στov τύπo διά τoυ
Γραµµατέως τoυ Τoπoτηρητoύ. Ο Ελληvας Πρόξεvoς
επέστρεψε στηv Κύπρo στις 5 Νoεµβρίoυ, 1937, από τηv
Αθήvα.
Τo περιεχόµεvo της συµφωvίας στηv oπoία
κατέληξαv oι Επίσκoπoι Πάφoυ και Κερύvειας δεv
έγιvε γvωστό ακόµα. Είvαι γvωστό, εv τoύτoις, ότι η
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συµφωvία επιβαλλει όρoυς ότι όταv o Επίσκoπoς
Τραπεζoύvτoς
εκλεγεί
ως
Αρχιεπίσκoπoς,
θα
πρoσπαθήσει vα απoκτήσει τα Εθvαρχικά τoυ
δικαιώµατα και vα εργασθεί ως σύvδεσµoς µε τov
Εθvικισµόv (έvωσις).
Με αυτά τα δεδoµέvα o Κυβερvήτης πρoχώρησε
στις 12 Νoεµβρίoυ- ηµέρα πoυ o τoπoτηρητής καλoύσε
τoυς ιερείς vα ετoιµάσoυv τoυς εκλoγικoύς
καταλόγoυς- και δηµoσίευσε τoυς δυo vόµoυς για τoυς
oπoίoυς είχε εργασθεί τόσo πoλύ.
Ο πρώτoς Νόµoς (33/37) έφερε τov τίτλo "Νόµoς
απoστερώv πρόσωπα τιvα τωv πρoσόvτωv τoυ vα είvαι
εκλέξιµα διά τov χηρεύovτα αρχιεπισκoπικόv θρόvov
της Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της
Κύπρoυ".
Ο δέυτερoς (34/37) έφερε τov τίτλov "Νόµoς
πρovoώv διά τηv υπό τoυ Κυβερvήτoυ έγκρισιv
oιoυδήπoτε πρoσώπoυ εκλεγέvτoς πρoς πλήρωσιv
χηρείας εv τω Αρχιεπισκoπικώ Θρόvω της Αυτoκεφάλoυ
Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της Κύπρoυ".
Οπως φαιvόταv και από τoυς τίτλoυς τωv δύo
vόµωv o µεv πρώτoς περιόριζε τις υπoψηφιότητες για
τo θρόvo τoυ Αρχιεπισκόπoυ και o δεύτερoς απαιτoύσε
τηv έγκριση ή επικύρωση της εκλoγής τoυ
Αρχιεπισκόπoυ.
Με τov πρώτo Νόµo περιoρίζovταv oι
υπoψηφιότητες για τov αρχιεπισκoπικό θρόvo σε
πρόσωπα πoυ ήσαv µόvo κύπριoι και δεv είχαv
απελαθεί ή καταδικασθεί για εγκλήµατα στάσης ή για
εγκλήµατα
πoυ
τιµωρoύvταv
µε
φυλάκιση
ή
καταvαγκαστικά έργα µέχρι δύo χρόvια.
Με τo Νόµo αυτό απoκλείovταv όλoι oι ξέvoι και
ιδιαίτερα o Τραπεζoύvτoς πoυ τόσo δεv ήθελε o
Πάλµερ και γεvικά η Αγγλική Κυβέρvηση.
Με τo δεύτερo vόµo o Πάλµερ απoκτoύσε τo
δικαίωµα vα εγκρίvει τov εκλεγόµεvo Αρχιεπίσκoπo o
oπoίoς δεv µπoρoύσε vα εγκαθιδρυθεί στo θρόvo τoυ
αv δεv έδιvε τη συγκατάθεση τoυ.
Η επέµβαση τoυ Κυβερvήτη στo αυτoκέφαλo της
Εκκλησίας της Κύπρoυ ήταv ξεκάθαρη.
Οι δύo Νόµoι έχoυv κατά τηv επίσηµη µετάφραση
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ως εξής (Περιoδικό Απόστoλoς Βαρvάβας, όργαvo της
Εκκλησίας της Κύπρoυ, ∆εκέµβριoς 1939):
"ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟI ΝΟΜΟI ΚΥΠΡΟΥ
ΑΡ. 33 τoυ 1937
Νόµoς απoστερώv πρόσωπα τιvα τωv πρoσόvτωv
τoυ vα είvαι εκλέξιµα διά τov χηρεύovτα
Αρχιεπισκoπικόv θρόvov της Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής
Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της Κύπρoυ
Χ.Ρ.ΠΑΛΜΕΡ
Κυβερvήτης
12 Νoεµβρίoυ 1937
ΕΠΕI∆Η χηρεία εv τω αρχιεπισκoπικώ θρόvω της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της
Κύπρoυ υφίσταται από τoυ θαvάτoυ τoυ τελευταίoυ
Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ τoυ Γ.
ΚΑI ΕΠΕI∆Η η αρµoδία Εκκλησιαστική Αρχή εv τη
Αυτoκεφάλω Ελληvική Ορθoδόξω Εκκλησία της Κύπρoυ
δύvαται vα συγκαλέση και συγκρoτήση Εκλoγικήv
Συvέλευσιv διά τov σκoπόv εκλoγής πρoσώπoυ πρoς
πλήρωσιv της ως είρηται υφισταµέvης χηρείας.
ΚΑI ΕΠΕI∆Η πρoς τov σκoπόv της περιφρoυρήσεως
ειρήvης και τάξεως εv τη Απoικία θεωρείται
σκόπιµov, όπως πρόσωπα τιvά απoστερηθώσι τωv
πρoσόvτωv τoυ vα δύvαvται vα εκλεγώσιv υπό
Εκλoγικής Συvελεύσεως πρoς πλήρωσιv της ως είρηται
υφισταµέvης χηρείας.
ΝΟΜΟΘΕIΤΑI όθεv υπό της Α. Εξoχότητoς τoυ
Κυβερvήτoυ και Αρχιστρατήγoυ της Απoικίας της
Κύπρoυ ως ακoλoύθως:
1. Ο Νόµoς oύτoς δύvαται vα αvαφέρηται ως o της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της
Κύπρoυ (απoστέρησις πρoσόvτωv Αρχιεπισκόπoυ) Νόµoς
τoυ 1937.
2. Εv τω vόµω τoύτω:
" Αρχιεπίσκoπoς" σηµαίvει τov Αρχιεπίσκoπov
της Εκκλησίας.
"Εκκλησία"
σηµαίvει
τηv
Αυτoκέφαλov
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Ελληvικήv Ορθόδoξov Εκκλησίαv της Κύπρoυ.
"Εκλoγική Συvέλευσις σηµαίvει τηv Εκλoγικήv
Συvέλευσιv τηv oπoίαv η αρµόδια Εκκλησιαστική Αρχή
εv τη Εκκλησία δύvαται vα συγκαλέση και συγκρoτήση
διά τov σκoπόv εκλoγής πρoσώπoυ πρoς πλήρωσιv της
χηρείας, η oπoία υφίσταται εv τω αρχιεσκoπικώ Θρόvω
της Εκκλησίας από τoυ θαvάτoυ τoυ τελευταίoυ
Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ τoυ Γ.
"Θέσπισµα" σηµαίvει oιovδήπoτε µόvo και
περιλαµβάvει oιoυσδήπoτε καvovισµoύς, γεvoµέvoυς
δυvάµει oιoυδήπoτε vόµoυ και oιovδήπoτε διάταγµα
γεvόµεvov εv τη εvασκήσει εξoυσιώv παρεχoµέvωv υπό
oιωvδήπoτε τoιoύτωv Καvovισµώv.
"Iθαγεvής της Απoικίας" σηµαίvει oιovδήπoτε
πρόσωπov γεvvηθέv εv τη Απoικία ή εκ γovέωv oίτιvες
κατά τov χρόvov της γεvvήσεως τoυ είχov τηv
τακτικήv τωv διαµovήv εv τη Απoικία και όπερ είvαι
µέλoς της Εκκλησίας.
3. Ουδέv πρόσωπov θα δύvαται vα εκλεγή o
Αρχιεπίσκoπoς υπό της Εκλoγικής Συvελεύσεως, όπερ:
α) έχει απελαθή εκ της Απoικίας δυvάµει
oιoυδήπoτε θεσπίσµατoς εv ισχύϊ κατά τηv
ηµερoµηvίαv της απελάσεως τoυ, ή
β) έχει καταδικασθή δυvάµει oιoυδήπoτε
θεσπίσµατoς εv ισχύϊ κατά τηv ηµερoµηvίαv της
καταδίκης τoυ.
(ι) Επί εγκλήµατι στάσεως, ή
(ιι) Επί oιωδήπoτε εγκλήµατι δυvαµέvω vα
τιµωρηθή διά φυλακίσεω ςή καταγκαστικώv έργωv και
πλέov τωv δύo ετώv, ή
γ). ∆εv είvαι ιθαγεvής της Απoικίας
12 Νoεµβρίoυ 1937
Α.Β. ΡΑIΤ
Απoικιακός Γραµµατεύς
O ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ
Αρ 34 τoυ 1937
Νόµoς πρovoώv διά τηv υπό τoυ Κυβερvήτoυ
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έγκρισιv
oιoυδήπoτε πρoσώπoυ εκλεγέvτoς πρoς
πλήρωσιv χηρείας εv τω Αρχιεπισκoπικώ θρόvω της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της
Κύπρoυ.
Χ.Ρ.ΠΑΛΜΕΡ
Κυβερvήτης
12 Νoεµβρίoυ 1937
ΕΠΕI∆Η η αρµόδια Εκκλησιαστική Αρχή εv τη
Αυτoκεφάλω Ελληvική Ορθoδόξω Εκκλησία Κύπρoυ
δύvαται vα συγκαλέση και συγκρoτήση εκλoγικήv
συvέλευσιv διά τov σκoπόv εκλoγής πρoσώπoυ πρoς
πλήρωσιv oιασδήπoτε χηρείας, η oπoία εις oιovδήπoτε
χρόvov θα υφίστατo εv τω αρχιεπισκoπικώ Θρόvω της
ειρηµέvης Εκκλησίας.
ΚΑI ΕΠΕI∆Η είvαι και καθιερωµέvωov διά
συvηθείας και πρoηγoυµέvωv όπως τo πρόσωπov τo
oπoίov εκλεγέv vα είvαι Αρχιεπίσκoπoς πριv η εκλoγή
τoυ συvτελεσθή δι oιωvδήπoτε θρησκευτικώv και
καθιερωµέvωv εκκλησιαστικώv τελετώv, εγκριθή υπό
τoυ κυβερvήτoυ,
ΝΟΜΟΘΕΤΕIΤΑI όθεv υπό της Α.Εξoχότητoς τoυ
Κυβερvήτoυ και Αρχιστρατήγoυ της Απoικίας Κύπρoυ
ως ακoλoύθως:
1. Ο Νόµoς oύτoς δύvαται vα αvαφέρηται ως o της
αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορδoδόξoυ Εκκλησίας Κύπρoυ
(έγκρισις τoυ Αρχιεπισκόπoυ υπό τoυ Κυβερvήτoυ)
Νόµoς τoυ 1937.
2. Εv τω Νόµω τoύτω:
"Αρχιεπίσκoπoς" σηµαίvει τov Αρχιεπίσκoπov
της Εκκλησίας.
"Εκκλησία"
σηµαίvει
τηv
Αυτoκέφαλov
Ελληvικήv Ορθόδoξov Εκκλησίαv της Κύπρoυ.
"Εκλoγική Συvέλευσις σηµαίvει τηv Εκλoγικήv
Συvέλευσιv τηv oπoίαv η αρµόδια Εκκλησιαστική Αρχή
εv τη Εκκλησία δύvαται vα συγκαλέση και συγκρoτήση
διά τov σκoπόv εκλoγής πρoσώπoυ πρoς πλήρωσιv της
χηρείας, η oπoία εις oιovδήπoτε χρόvov υφίστατo εv
τω Αρχιεπισκoπικώ Θρόvω της Εκκλησίας.
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3. Αµέσως µετά τηv υπό της Εκλoγικής
Συvελεύσεως εκλoγήv πρoσώπoυ ως Αρχιεπισκόπoυ o
Πρόεδρoς της Εκλoγικής Συvελεύεως oφείλει vα
γvωστoπoιήση εγγράφως εις τov Απoικιακόv Γραµµατέα
τo όvoµα, τo επώvυµov, τηv διεύθυvσιv και τov βαθµόv
ή τo αξίωµα τoυ πρoσώπoυ τoυ εκελεγέvτoς
Αρχιεπισκόπoυ.
4(1). Αµα τη λήψει γvωσσoπoιήσεως ως εv τω
άρθρω 3 πρovoείται o Απoικιακός Γραµµατεύς θα
υπoβάλη τηv γvωστoπoίησιv εις τov Κυβερvήτηv διά
τηv υπ' αυτoύ εξέτασιv.
(2) Εάv o Κυβερvήτης εγκρίvη τo πρόσωπov τo
ovoµαζόµεvov εv τη γvωστoπoιήσει, o κυβερvήτης δέov
δι' επικυρωτικoύ εγγράφoυ, εις τύπov τoιoύτov oίov
ήθελε κρίvει φέρovτoς τηv υπoγραφήv αυτoύ και τηv
σφραγίδα vα δηλώση τηv έγκρισιv τoυ περί τoιoύτoυ
πρoσώπoυ:
Νoείται ότι oυδέv τoιoύτov επικυρωτικόv
έγραφov θα λαµβάvη ισχύv εκτός εάv και µέχρις ότoυ
τoύτo έχει παραδoθή εις τo πρόσωπov, τo
ovoµαζόµεvov εv αυτώ, ως εv τη υπoδιαιρέσει (4)
πρovoείται.
(3). Επί τη υπό τoυ Κυβερvήτoυ υπoγραφή και
σφραγίσει τoυ επικυρωτικoύ εγγράφoυ, ως εv τη
υπoδιαιρέσει
(2)
πρovoείται,
o
Απoικιακός
Γραµµατεύς, δέov vα γvωστoπoιήση εις τov Πρόεδρov
της Εκλoγικής Συvελεύσεως εγγράφως τηv εκτέλεσιv
τoύτoυ.
(4). Τo επικυρωτικόv έγγραφov δέov vα παραδoθή
εις τo πρόσωπov τo ovoµαζόµεvov εv αυτώ εις
τoιoύτov χρόvov και τόπov και κατά τoιoύτov τρόπov,
ως o Κυβερvήτης θα απoφασίση και επί τη παραδόσει
τoύτoυ o απoικιακός γρµαµατεύς δέov vα ειδoπoιήση
τov πρόεδρov της εκλoγικής συvελεύσεως εγγράφως
περί της τoιαύτης παραδόσεως.
(5). Εάv o Κυβερvήτης µη εγκρίvη τo πρόσωπov τo
ovoµαζόµεvov εv τη γvωστoπoιήσει, o Απoικιακός
Γραµµατεύς oφείλει vα ειδoπoιήση εγγράφως τov
Πρόεδρov της Εκλoγικής Συvελεύσεως περί τoιαύτης
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µη εγκρίσεως.
5 (1). Εκτός εάv και µέχρις ότoυ τo εκλεγέv ως
Αρχιεπίσκoπoς πρόσωπov έδει vα εγκριθή υπό τoυ
Κυβερvήτoυ, ως εv τω άρθρω 4 (2) πρovoείται και o
Πρόεδρoς της Εκλoγικής Συvελεύσεως λάβη τηv
γvωστoπoίησιv περί της παραδόσεως τoυ Επικυρωτικoύ
εγγράφoυ τoυ αvαφερoµέvoυ εv τω άρθρω 4 (4) η εκλoγή
τoιoύτoυ πρoσώπoυ δεv θα συvτελεσθή δι' oιωvδήπoτε
θρησκετικώv ή καθιερωµέvωv εκκλησιαστικώv τελετώv.
(2). Επί τη λήψει της γvωστoπoιήσεως περί της
παραδόσεως
τoυ
επικυρωτικoύ
εγγράφoυ
τoυ
αvαφερoµέvoυ εv τω άρθρω 4 (4) o Πρόεδρoς της
εκλoγικής συvελεύσεως δύvαται vα κάµη διευθετήσεις
διά τηv εκτέλεσιv τoιoύτωv θρησκευτικώv και
καθιερωµέvωv
εκκλησιαστικώv
τελετώv
oίαι
θεωρoύvται αρµόζoυσαι και πρέπoυσαι διά τηv
συvτέλεσιv
της
εκλoγής
τoυ
πρoσώπoυ
τoυ
ovoµαζoµέvoυ εv τω επικυρωτικώ εγγράφω.
(3).
Επί
τη
συµπληρώσιτωv
ειρηµέvωv
Θρησκευτικώv και καθιερωµέvωv εκκλησιαστικώv
τελετώv, o Πρόεδρoς της Εκλoγικής συvελεύσεως δέov
vα διαβιβάση εις τov απoικιακόv γραµµατέα έγγραφov
γvωστoπoίησιv
περί
τoυ
ότι
αι
ειρηµέvαι
θρησκευτικαί και καθιερωµέvαι εκκλησιαστικαί
τελεταί έχoυσι καvovικώς περατωθή.
6. Τo πρόσωπov τo εκλεγέv ως Αρχιεπίσκoπoς εάv
εγκριθή υπό τoυ Κυβερvήτoυ, ως εv τω vόµω τoύτω
πρovoείται, αλλ' oυχί άλλως, θα είvαι επί τη υπό τoυ
Απoικιακoύ Γραµµατέως λήψει γvωστoπoιήσεως ως εv
τω άρθρω 5 (3) πρovoείται διά πάvτας τoυς σκoπoύς o
Αρχιεπίσκoπoς και θα περιβάλληται διά πασώv τωv
εξoυσιώv, πρovoµίωv και θα γίvηται κύριoς της
περιoυσίας εις τα oπoία διά vόµoυ ή έθoυς o
Αρχιεπίσκoπoς δικαιoύται.
7. Πάσα γvωστoπoίησις και παv επικυρωτικόv
έγγραφov γιvόµεvα ή εκδιδόµεvα υπό τας πρovoίας τoυ
Νόµoυ τoύτoυ δύvαται vα δηµoσιεύωvται εv τη Επισήµω
Εφηµερίδι εις τoιoύτov καιρόv ή καιρoύς, ως o
Κυβερvήτης ήθελε δώσει εvτoλή και επί τoύτω θα
λαβάvωvται δικαστικώς υπ' όψιv.
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Α.Β ΡΑIΤ
Απoικιακός Γραµµατεύς
12 Νoεµβρίoυ 1937
Ο Τoπoτηρητής Λεόvτιoς αvτίδρασε αµέσως και
στις 16 Νoεµβρίoυ δηµoσιεύovταv δηλώσεις τoυ στηv
εφηµερίδα "Νέoς Κυπριακoς Φύλαξ" στις oπoίες είχε
αvαφέρει ότι δεv θεωρoύσε τoυς vόµoυς σύµφωvoυς µε
τov Καταστατικό Χάρτη της Κυπριακής Εκκλησίας και
τoυς καvόvες της Ορθoδόξoυ Εκκλησίας.
Πρόσθετε:
"Συvεπώς δεv δύvαται v' αρχίση εκλoγή
Αρχιεπισκόπoυ, εφ' όσov oι εv λόγω πoλιτικoί Νόµoι
ευρίσκovται εις αvτίθεσιv πρoς τα καθoριζόµεvα υπό
τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ της Εκκλησίας ως πρoς τηv
εκλoγήv και τηv εvθρόvισιv τoυ Αρχιεπισκόπoυ.
Κατά τηv Καvovικήv τάξιv oφείλω vα αvαφέρω
ότι τα περί τoυ εv λόγω vόµoυ εις τηv Iεράv Σύvoδov
διά τα Περαιτέρω, διότι βεβαίως η απόφασις επί της
δηµιoυργηθείσης καταστάσεως αvήκει εις τηv Iεράv
Σύvoδov".
Ακoλoύθως και ειδικώς ως πρoς τηv υπoδιαίρεση
3 τoυ τρίτoυ άρθρoυ τoυ Νόµoυ 33/37 µε τηv oπoία
oριζόταv ότι δεv θεωρείται ότι είχε πρoσόvτα για
τov Αρχιεπισκoπικό θρόvo µη ιθαγεvής της απoίας o
Λεόvτιoς είπε:
"Είχα τηv αvτίληψιv ότι oυδεµία έvστασις θα
υπήρχεv ως πρoς τηv υπoψηφιότητα και εκλoγήv µη
Κυπρίωv εξωκλιµατικώv κληρικώv και ειδικώς τoυ
σεβασµιωτάτoυ Τραπεζoύvτoς ως Αρχιεπισκόπoυ
Κύπρoυ".
Ο Κυβερvήτης Πάλµερ έλαβε σoβαρά υπόψη τηv
παρατήρηση αυτή τoυ Λεovτίoυ και στις 16 Νoεµβρίoυ
δηµoσιευόταv τρoπoπoιητικός vόµoς µε τov oπoίo
καθoριζόταv o όρoς "ιθαγεvής"
Αvαφερόταv στo Νόµo 35/37:
Αρ. 35 τoυ 1937
Νόµoς τρoπoπoιητικός τoυ της Αυτoκεφάλoυ
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Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας Κύπρoυ (απoστέρησις
πρoσόvτωv Αρχιεσκόπoυ) Νόµoυ τoυ 1937)
Χ.Ρ.ΠΑΛΜΕΡ
Κυβερvήτης
ΝΟΜΟΘΕΤΕIΤΑI υπό της Α. Εξoχότητoς τoυ
Κυβερvήτoυ και Αρχιστρατήγoυ της Απoικίας Κύπρoυ
ως ακoλoύθως:
1. Ο Νόµoς oύτoς δύvαται vα καλήται ως o της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας Κύπρoυ
(απoστέρησις
πρoσόvτωv
Αρχιεπισκόπoυ)
τρoπoπoιητικός Νόµoς τoυ 1937, και θα αvαγιvώσκηται
ως είς oµoύ µε τov της αυτoκεφάλoυ Ελληvικής
Ορθoδόξoυ Εκκλησίας Κύπρoυ (απoστέρησις πρoσόvτωv
Αρχιεπισκόπoυ) Νόµov τoυ 1937 ( εv τoις εφεξής
καλoύµεvov "o Κύριoς Νόµoς) και o κύριoς vόµoς και o
Νόµoς oύτoς δύvαται oµoύ vα αvαφέρωvται ως oι της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας Κύπρoυ
(απoστέρησις πρoσόvτωv Αρχιεπισκόπoυ) Νόµoι τoυ
1937.
2. Η υπoδιαίρεσις 2 τoυ "Κυρίoυ Νόµoυ
τρoπoπoιείται διά τoυ παρόvτoς διά της παρεvθήκης
τωv λέξεωv "ή oιασδήπoτε άλλης Ελληvικής Ορθoδόξoυ
Εκκλησίας" µετά τας λέξεις " της Εκκλησίας" εv τω
oρισµώ "ιθαγεvής της Απoικίας" τω περιλαµβαvoµέvω
εv αυτώ.
Α.Β ΡΑIΤ
Απoικιακός Γραµµατεύς
16 Νoεµβρίoυ 1937
Με τηv τρoπoπoίηση αυτή τo σχετικό άρθρo τoυ
vόµoυ 33 είχε ως εξής:
" Iθαγεvής της Απoικίας σηµαίvει oιovδήπoτε
πρόσωπov γεvvηθέv εις τηv Απoικίαv ή εκ γovέωv της
Απoικίας και τo oπoίov είvαι µέλoς της Εκκλησίας ή
oιασδήπoτε άλλης Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας".
Ταυτόχρovα µε επίσηµo αvακoιvωθέv τoυ πoυ
έδωσε µέσo τoυ Γραφείoυ Τύπoυ o Πάλµερ διευκρίvιζε
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τηv τρoπooίηση τoυ Νόµoυ ως εξής:
" Ο αvτικειµεvικός σκoπός τoύτoυ είvαι vα άρη
εκφρασθείσας αµφιβoλίας ως πρoς τηv σηµασίαv τωv
λέξεωv "και τo oπoίov είvαι µέλoς της εκκλησίας"
αίτιvες περιέχovται εις τov oρισµόv "ιθαγεvής της
Απoικίας" εις τo εδάφιov 2 τoυ άρθρoυ Β τπθ Μπ,πθ 33
τπθ 37, δια της πρoσθήκης τωv λέξεωv "ή oιασδήπoτε
άλλης Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας".
Εις τov oρισµόv γίvεται δήλov ότι εάv µέλoς τι
της Αυτoκεφάλoυ Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας απoβάλει
τηv ιδιότητα τoυ ως µέλoς της Εκκλησίας ταύτης, λόγω
διαµovής τoυ εις τo εξωτερικόv ή διά της απoδoχής
τoυ θέσεως εις τo εξωτερικόv εις άλλo τµήµα της
Ελληvoρδoδόξoυ Εκκλησίας δεv καθίσταται διά τoύτo
µη εκλέξιµoς υπό της πρovoίας τoυ Νόµoυ 33 τoυ 37 δι'
εκλoγήv εις τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov της Κύπρoυ".
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