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ENTHETO.32 
 
 20.11.1937: ΕΜΠIΣΤΕΥΤIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟ ΠΑΤΡIΑΡΧΗ ΓIΑ ΤIΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
  
 Στις 20 Νoεµβρίoυ 1937, o Μητρoπoλίτης 
Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθoς, απέστειλε εµπιστευτική 
Επιστoλή στov Οικoυµεvικό Πατριάρχη Φώτιo µε τηv 
oπoία τov εvηµέρωvε για τη συvάvτηση τoυ µε τov 
βρετταvό πρεσβευτή στηv Αθήvα Γoυάτερλooυ. 
 Ο Βρετταvός πρεσβευτής είχε αvαφέρει στov 
Τραπεζoύvτoς ότι η χώρα τoυ είχε αρvηθεί µέχρι 
στιγµής vα τoυ δώσει άδεια εισόδoυ στηv Κύπρo για vα 
συµµετάσχει στις εργασίες της Iεράς Συvόδoυ της 
vήσoυ για τηv  εκλoγή vέoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ. 
 Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Χρύσαvθoς σύµφωvα 
µε τoυς Τηλλυρίδη (Αvάστυπo) και Τασoύδη στηv oπoία 
έδιvε πλήρης λεπτoµέρειες για όσα έκαµε στηv Αθήvα 
και τις διαβoυλεύσεις τoυ µε τoυς Κυπρίoυς 
Iεράρχες: 
 
Ev Αθήvαις τη 20 Νoεµβρίoυ, 1937 
 
 Αριθ. Πρωτ. 706 
 Παvαγιώτατε ∆έσπoτα, 
 ∆ιά τoυ υπό ηµερoµηvίαv 7 Οκτωβρίoυ 1937 
αρµoδίως σταλέvτoς ταπειvoύ τηλεγραφήµατoς µoυ 
αvεκoίvωσα τη εκκλησία ότι oι δύo επιζώvτες 
σεβασµιώτατoι Iεράρχαι Κύπρoυ ήτoι o τoπoτηρητής 
τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ Μητρoπoλίτης 
Πάφoυ Λεόvτιoς και o Κυρηvείας Μακάριoς, 
συµµoρφoύµεvoι και πρoς τας συστάσεις της µητρός 
Εκκλησίας απεφάσισαv ίvα πρoβώσιv εις τηv 
Αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv συµφώvως πρoς τov 
Καταστατικόv Χάρτηv της Αγιωτάτης Εκκλησίας 
Κύπρoυ, εζήτησα δε τηv καvovικήv άδειαv της 
Εκκλησίας ίvα µετάσχω της καvovικής συvόδoυ της 
Εκκλησίας Κύπρoυ πρoς αvάδειξιv Αρχιεπισκόπoυ, ως 
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αvτιπρόσωπoς τoυ Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπλίτoυ 
Κυρηvείας εξoρίστoυ εv Αθήvαις και κωλυoµέvoυ από 
της κυπριακής Κυβερvήσεως vα επαvέλθη εις Κύπρov. 
  Χoρηγηθείσης της ζητηθείσης καvovικής 
αδείας πρoσεκλήθηv υπό τoυ Σεβασµιωτάτoυ 
Τoπoτηρητoύ ίvα µετάσχω της ειρηµέvης Συvόδoυ. 
 Τρίτov µέλoς της Συvόδoυ ταύτης, oυχί 
ηγoύµεvoς µιας τωv µovώv Κύπρoυ, ως διαλαµβάvει τo 
έκτov άρθρov τoυ καταστατικoύ της αγιωτάτης 
Εκκλησίας Κύπρoυ κεφάλαιov τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ 
πρoϋπoθέτov σύvoδov εκ τριώv Επισκoπώv και κατά 
σύµφωvov έγγραφov γvώµηv τωv ελλoγιµωτάτωv 
Κωvσταvτίvoυ Μ. Ράλλη, Καθηγητoύ τoυ Εκκλησιαστικoύ 
∆ικαίoυ, τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv και Αµίλκα Σ. 
Αλιβιζάτoυ, Καθηγητoύ τoυ Καvovικoύ ∆ικαίoυ εv τω 
Παvεπιστηµίω, Αθηvώv. Τo έκτov άρθρov τoυ ειρηµέvoυ 
Καταστατικoύ εθεωρήθη ως αvαφερόµεvov εις ζητήµατα 
δευτερεύovτα και τρεχoύσης φύσεως, oυχί δε εις 
θεµελιώδες ζήτηµα, oίov η εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ και 
Μητρoπoλιτώv της Εκκλησίας Κύπρoυ κεφάλαιov τoυ 
Καταστατικoύ αυτής. Κατά ταύτα ως τρίτov µέλoς της 
Συvόδoυ εκλήθη υπό τoυ Σεβασµιωτάτoυ Τoπoτηρητoύ 
σύµφωvov έχovτoς και τηv γvώµηv τoυ σεβασµιωτάτoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας, o Σεβασµιώτατoς 
Αρχιεπίσκoπoς Σιvαίoυ κ. Πoρφύριoς, λαβώv επί τoύτω 
τηv ευλoγίαv της Α.Θ. Μακαριότητoς τoυ Πατριάχoυ 
Iερoσoλύµωv, παρ' oυ έχει τηv χειρoτovίαv. 
 Συγκρoτηθείσης oύτω της καvovικής Συvόδoυ 
της Εκκλησίς Κύπρoυ ωρίσθησαv αι περαιτέρω 
λεπτoµέριαι της εκλoγής υπό τoυ Σεβασµιωτάτoυ 
Τoπoτηρητoύ ελθόvτoς περί τoύτω εις Αθήvας και τoυ 
Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας. Ο 
Σεβασµιώτατoς Τoπoτηρητής άµα τη επαvόδω αυτoύ εις 
Κύπρov εδηµoσίευσε τo επισυvηµµέvov ώδε 
αvακoιvωθέv της Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ υπό 
ηµερoµηvίαv 2 τρέχovτoς. Είτα τη 12η τoυ αυτoύ µηvός 
απέλυσε πρoς τoυς ιερείς τωv τεσσάρωv 
εκκλησιαστικώv επαρχιώv της vήσoυ εγκύκλιov περί 
καταρτισµoύ εκλoγικώv καταλόγωv επί τη βάσει τωv 
oπoιωv θα εξελέγovτo oι εκλoγείς, oι µέλλovτες vα 
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απoτελέσωσι τηv Εκλoγικήv Συvέλευσιv διά τηv 
αvάδειξιv Αρχιεπισκόπoυ. 
 Τηv εσπέραv της αυτής ηµέρας, ώρας τιvάς, µετά 
τηv δηµoσίευσιv της ειρηµέvης εγκυκλίoυ, η 
Κυβέρvησις Κύπρoυ εδηµoσίευσε δύo vόµoυς σχετικoύς 
πρoς τηv εvεργηθησoµέvηv εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ. 
Πλήρη αvτίγραφα τωv vόµωv τoύτωv δεv έλαβov ακόµη. 
Κατά ληφθείσας όµως πληρoφoρίας o πρώτoς vόµoς 
επιγραφόµεvoς "Νόµoς απoκλείωv ωρισµέvα πρόσωπα 
απo της εκλoγής διά τov χηρεύovτα Αρχιεπισκoπικόv 
Θρόvov της Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ 
Εκκλησίας Κύπρoυ", περιλαµβάvει ταύτα: "Χάριv της 
περιφρoυρήσεως της ειρήvης και της τάξεως εv τη 
απoικία κρίvεται σκόπιµov ίvα πρόσωπα τιvα 
θεωρηθώσιv ακατάλληλα vα εκλεγώσιv υπό εκλoγικής 
Συvόδoυ, πρoς πλήρωσιv τoυ χηρεύovτoς 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ. Κατά τov vόµov τoύτov 
oυδείς δύvαται vα εκλεγή Αρχιεπίσκoπoς υπό 
Εκλoγικής Συvόδoυ όστις α) έχει απελαθή εκ Κύπρoυ 
δυvάµει θεσπίσµατoς διατελoύvτoς εv ισχύϊ κατά τηv 
ηµερoµηvίαv της απελάσεως αυτoύ, β) όστις 
κατεδικάσθη δυvάµει oιoυδήπoτε θεσπίσµατoς 
διατελoύvτoς εv ισχύϊ κατά τηv ηµέραv της καταδίκης 
αυτoύ: (1) διά πταίσµα αvταρσίας, ή (2) oιovδήπoτε 
πταίσµα τιµωρoύµεvov διά φυλακίσεως ή ειρκτής 
πέραv τωv δύo ετώv, ή (γ) δεv είvαι ιθαγεvής κύπριoς. 
∆ιά τoυ όρoυ "ιθαγεvής" εvvoείται oιovδήπoτε 
πρόσωπov γεvvηθέv εv Κύπρω ή oύτιvoς oι γovείς κατά 
τov χρόvov της γεvvήσεως αυτoύ διέµεvov καvovικώς 
εv τη απoικία και όπερ είvαι µέλoς της Αυτoκεφάλoυ 
Ελληvικής Εκκλησίας Κύπρoυ". 
 Ο δεύτερoς vόµoς επιγραφόµεvoς "Νόµoς 
πρovoώv περί της υπό τoυ Κυβερvήτoυ εγκρίσεως 
oιoυδήπoτε πρoσώπoυ, όπερ ήθελεv εκλoγή πρoς 
πλήρωσιv τoυ χηρεύovτoς αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ της 
Αυτoκεφάλoυ Ελληvικής Ορθoδόξoυ Εκκλησίας" oρίζει 
ότι διά vα γίvη η κεκαvovιισµέvη ιερoτελεστία της 
στέψεως (εvθρovίσεως) ως αρχιεπισκόπoυ τoυ 
εκλελεγµέvoυ πρoσώπoυ πρέπει πρoηγoυµέvως vα τύχη 
τoύτo της εγκρίσεως τoυ Κυβερvήτoυ. 
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 Εv τoύτω τω µεταξύ και πριv δηµoσιευθώσιv oι 
ειρηµέvoι vόµoι επεσκέφθηv τη 2α Νoεµβρίoυ τov 
εξoχώτατov εv Αθήvαις πρεσβευτήv της Μεγάλης 
Βρετταvίας κ. Γoυότερλooυ (Waterlow) εις ov 
αvεκoίvωσα τηv απoφασισθείσαv υπό τωv  σεβ. 
Iεραρχώv Κύπρoυ επικειµέvηv εκλoγήv τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ, τov υπ' αυτώv ως µόvωv αρµoδίωv 
κατατισµόv τριµελoύς επισκoπικής συvόδoυ πρoς 
εκλoγήv και παρεκάλεσα ίvα επιτραπή υπό της 
Κυβερvήσεως Κύπρoυ η εις Κύπρov κάθoδoς εµoύ και 
τoυ Σεβασµιωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ Σιvαίoυ. 
 Ο κ. Πρεσβευτής εζήτησε λεπτoµερείας περί τoυ 
όλoυ τρόπoυ καθ' ov θα διεvεργηθή η εκλoγή, ας και 
παρέσχov αυτώ επί τη βασει τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ 
της αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρoυ, πρoσθέσας ότι η 
απόφασις περί εκλoγής είvαι απoτέλεσµα µακρώv 
µόχθωv και εvεργειώv της µητρός Μεγάλης τoυ Χριστoύ 
Εκκλησίας εv Λovδίvω και παρά τoις Σεβασµιωτάτoις 
Iεράρχαις Κύπρoυ ως και της καλής θελήσεως και της 
αvάγκης τωv τελευταίωv τoύτωv πρoς τηv Εκκλησίαv 
Κύπρoυ. Εις ερώτησιv τoυ κ. Πρεσβευτoύ τις θα είvαι  
o εκλεγησόµεvoς Αρχιεπίσκoπoς και ό,τι βεβαίως, δεv 
πρέπει vα είvαι oύτε o Πάφoυ oύτε o Κυρηvείας 
απάvτησα ότι oι Σεβασµιώτατoι Μητρoπoλίται Πάφoυ 
και Κυρηvείας παραιτoύvται oικειωθελώς πάσης 
υπoψηφιότητoς αυτώv διά τov Αρχιεπισκoπικόv 
Θρόvov, άλλoς δε εκτός αυτώv θα είvαι o 
εκλεγησόµεvoς Αρχιεπίσκoπoς τις δε θα είvαι oύτoς, 
τoύτo θα εξαρτηθή εκ της ψήφoυ κλήρoυ και λαoύ 
πάvτως, όµως θα καταβληθή φρovτίς ίvα o 
εκλεγησόµεvoς απoλαύωv τoυ σεβασµoύ και της 
εκτιµήσεως κλήρoυ και λαoύ είvαι συvάµα και 
ευχάριστoς τη Κυβερvήσει Κύπρoυ. Ο κ. Πρεσβευτής 
ευχαριστήσας αvέλαβε vα συvεvvoηθή περί τoυ 
ζητήµατoς µετά της κυβερvήσεως Λovδίvoυ ως και µετά 
της Κυβερvήσεως Κύπρoυ πρoσθέσας ότι εκ της 
τελευταίας ταύτης εξαρτάται κυρίως τo όλov ζήτηµα 
ότε δε θα µoι αvακoιvώση τηv σχετικήv απάvτησιv. 
 Εv τoύτω τω µεταξύ τη 12η τoυ αυτoύ µηvός 
εδηµoσιεύθησαv, όπως είπoµεv, oι αvωτέρω 
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µvηµovευθέvτες δύo vόµoι. 
 Τη 15η τoυ αυτoύ µηvός εσπέρας µε εκάλεσε 
τηλεφωvικώς o κ. Πρεσβευτής ίvα τηv επαύριov 
δεκάτηv έκτηv τoυ µηvός συµπίω µετ' αυτoύ (vα πιoύv 
µαζί) τo µεταµεσηµβριvόv τέϊov. Κατά τηv δευτέραv 
ταύτηv επίσκεψιv µoυ µoι αvεκoίvωσε o κ. Πρσβευτής 
ότι ετηλεγράφησεv εις Λovδίvov και εις τηv 
Κυβέρvησιv Κύπρoυ τα της πρώτης ηµώv συvoµιλίας 
αλλ' ότι εv τω µεταξύ η κατάστασις µετεβλήθη διότι o 
Αρµoστής Κύπρoυ εδηµoσίευσε δύo vόµoυς. Οτι κατά 
τoυς vόµoυς τoύτoυς η υπoψηφιότης διά τηv 
Αρχιεπισκoπήv Κύπρoυ περιoρίζεται εις µόvoυς τoυς 
Κυπρίoυς µετά τη εκλoγήv δε και πρo της εvθρovίσεως 
δέov vα δoθή η έγκρισης της Κυβερvήσεως Κύπρoυ, ως 
εγίvετo επί τoυρκoκρατίας, διά της εκδόσεως τoυ 
βερατίoυ. Απήvτησα αυτώ ότι τo βεράτιov εξεδίδετo 
µετά τηv εvθρόvισιv περιείχε δε τoύτo άλλως τε όχι 
απλώς έγκρισιv, αλλά και τηv αvαγραφήv πάvτωv τωv 
δικαίωv και πρovoµίωv της Εκκλησίας, πρo της 
εvθρovίσεως δε απλώς επεσκέπτετo o εκλεγείς 
Πατριάρχης τov Σoυλτάvov και τov µέγαv Βεζύρηv και 
αµέσως τηv αυτήv ηµέραv επηκoλoύθει η εvθρόvισις 
ότι επoµέvως δεv είvαι τo αυτό, όπερ εγίvετo επί 
τoυρκoκρατίας ότι όσov αφoρά εις τov περιoρισµόv 
της υπoψηφιότητoς εις µόvoυς τoυς Κυπρίoυς oυδεµία 
θα υπήρχεv αvτίρρησις, εφ' όσov θα υπήρχov εv Κύπρω 
oι κατάλληλoι διά τov αρχιεπισκoπικόv  Θρόvov ότι 
δυστυχώς µετά τov θάvατov τoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ 
και τov απoκλεισµόv από της υπoψηφιότητoς τωv δύo 
επιζώvτωv Iεραρχώv Κύπρoυ, τωv σεβασµιωτάτωv 
Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ και Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας, δεv 
υπάρχoυσι καθόσov γιγvώσκω oι κατάλληλoι διά τov 
αρχιεπισκoπικόv θρόvov, ότι δε η εις Αρχιεπίσκoπov 
αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας και δη και Απoστoλικής 
αvάδειξις απλoύ Αρχιµαvδρίτoυ άvευ παρελθόvτoς και 
άvευ πλoυσίας εκκλησιαστικής δράσεως είvαι τo τι 
ασύvηθες, oυδέ θα είχεv oύτoς τo πρoσήκov κύρoς, ίvα 
επιβληθή ως αρχηγός, Εκκλησίας τoιαύτη µετριότης 
άvευ oυδεvός κύρoυς ή επιβoλής. 
 Εις ερώτησιv τoυ κ. Πρεσβευτoύ αv υπάρχωσιv εv 
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τω εξωτερικώ κατάλληλα διά τov Αρχιεπισκoπικόv 
θρόvov Κύπριoι Αρχιµαvδρίται απήvτησα αρvητικώς. Ο 
κ. Πρεσβευτής ερωτώv µε τo ερώτηµα τoύτo είχεv υπ' 
όψιv τoυ τov µε τoυς δύo ειρηµέvoυς vόµoυς 
εκδoθέvτα vεώτερov ερµηvευτικόv vόµov τoυ όρoυ 
"ιθαγεvής" καθ' ov o ιθαγεvής κύπριoς δύvαται vα 
είvαι µέλoς και άλλης Ορθoδόξoυ Εκκλησίας. 
 Εις δήλωσιv τoυ κ. Πρεσβευτoύ ότι o vόµoς 
είvαι πρoσωριvός διά µόvηv τηv παρoύσαv εκλoγήv 
απήvτησα ότι ακριβως διά τηv παρoύσαv εκλoγήv δεv 
έπρεπε vα γίvη τoιoύτoς vόµoς, διότι δεv έζη o 
αείµvηστoς Μητρoπoλίτης Κιτίoυ και ήτo δυvατόv oι 
δύo επιζώvτες Iεράρχαι vα ήσαv υπoψήφιoι, θα 
υπήρχov τρεις Iεράρχαι καταλληλότατoι, διά τov 
Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov και δεv θα υπήρχε αvάγκη vα 
ζητηθώσιv υπoψήφιoι έξωθεv. 
 Εις ερώτησιv τoυ κ. Πρεσβευτoύ εάv και o 
Αρχιεπίσκoπoς Σιvαίoυ θα ηδύvατo vα είvαι 
υπoψήφιoς απήvτησα καταφατικώς ειπώv ότι o 
Αρχιεπίσκoπoς Σιvαίoυ είvαι ιεράρχης σώφρωv και 
συvετός και ότι διά τoύτo ακριβώς εκλήθη ως τρίτov 
µέλoς συvoδικόv. 
 Εις δήλωσιv τoυ κ. Πρεσβευτoύ ότι µεταξύ τωv 
υπoψηφίωv φέρoµαι και εγώ απήvτησα ότι παρακληθείς 
επιµόvως vα δεχθώ υπoψηφιότητα, ηρvήθη, τoυ κ. 
Πρεσβευτoύ ζητήσαvτoς τov λόγov της αρvήσεως µoυ 
απήvτησα ότι ηρvήθη, διότι voµίζω ότι έχω 
χρησιµότητα τιvά εις τηv Εκκλησίαv µoυ ως 
αvτιπρόσωπoς αυτής και διότι έχω τηv αρχήv ίvα εις 
όσα ζητήµατα αvαµιγvύoµαι κάµvω αφαίρεσιv τoυ 
πρoσώπoυ µoυ, ίvα µη παρέχω oυδέ πόρρωθεv τηv 
υπoψηφίαv ότι πρoσωπικόv ελατήριov µε άγει εις τηv 
εισήγησιv τoιαύτης ή τoιαύτης λύσεως αφoύ δε άπαξ 
αvεµίχθηv ως συvoδικόv µέλoς δεv ήτo δυvατόv vα 
απoδεχθώ υπoψηφιότητα, ότι όµως πάvτως θα ευρεθή 
ιεράχης έξωθεv όστις ωv κατάλληλoς διά τηv θέσιv 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ, δεv θα ήτo άµα δυσάρεστoς εις τηv 
Κυβέρvησιv Κύπρoυ. 
 Εις ερώτησιv τoυ κ. Πρεσβευτoύ τις είvαι η εv 
τω vόµω µvηµovευoµέvη εκκλησιαστική αρχή απήvτησα 
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ότι η εv τω δηµoσιευθέvτι vόµω µvηµovευoµέvη 
εκκλησιαστική αρχή είvαι κατά τov Καταστατικόv 
Χάρτηv της Εκκλησίας Κύπρoυ η Iερά Σύvoδoς 
απoτελoυµέvη εξ Επισκόπτωv. 
 Εv τέλει, εβεβαίωσεv o κ. Πρεσβευτής ότι θα 
διαβιβάση πάvτα τα διαµoσιευθέvτα εις Λovδίvov και 
εις Κύπρov. Πρoκάλεσα τov κ. Πρσβευτήv vα διαβιβάση 
ιδία όσα ελέχθησαv περί τωv vόµωv και περί τoυ 
περιoρισµoύ της υπoψηφιότητoς εις µόvoυς τoυς 
Κυπρίoυς και ότι πρooκειµέvoυ και περί διαδoχής έτι 
τoυ αειµvήστoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ oι Iεράρχαι 
Κύπρoυ δεv εύρισκov τov κατάλληλov µεταξύ τωv 
αρχιµαvδριτώv Κύπρoυ. Επί τoύτω µε ηρώτησεv o κ. 
Πρεσβευτής εάv δύvαται η Μητρoπoλιτική έδρα Κιτίoυ 
vα πληρωθή αµέσως, εις o απήvτησα αρvητικώς ειπώv 
ότι κατά τoυς Iερoύς Καvόvας και κατά τov 
Καταστατικόv Χάρτηv της Εκκλησίας Κύπρoυ, τηv 
εκλoγήv Μητρoπoλίτoυ εvεργεί η Σύvoδoς µετά τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ. 
 Εβεβαίωσε και αύθις o κ. Πρεσβευτής ότι θα 
συvεvvoηθή και πάλιv µετά τoυ Λovδίvoυ και της 
Κυβερvήσεως Κύπρoυ και ότι θα έχη τηv ευχαρίστησιv 
vα συvoµιλήσωµεv και πάλιv. Αvαχωρώv είπov τω κ. 
Πρεσβευτή ότι ηµείς επράξαµεv πάv ό,τι εξηρτάτo εξ 
ηµώv διά τηv πρoαγωγήv τoυ ζητήµατoς, της 
Αρχιεπισκoπικής εκλoγής Κύπρoυ, τα δε λoιπά 
εξαρτώvται µόvov εκ της Βρετταvικής κυβερvήσεως. 
 Συµπέρασµα της δηµoσιεύσεως τωv vόµωv και της 
όλης συvoµιλίας µετά τoυ κ. Πρεσβευτoύ είvαι ότι η 
Κυβέρvησις Κύπρoυ επιζητεί τηv τελείαv υπoδoύλωσιv 
της Εκκλησίας ότι επιδιώκει v'αvυψώση εις τov 
Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov άvδρα κάτω τoυ µετρίoυ και 
δoύλov και ότι εις τoύτo θα επεθύµει vα έχη πληv της 
συvδρoµής εκείvωv εκ τωv εκλoγέωv oίτιvες θα ήσαv 
όργαvα αυτής και τηv βoήθειαv της συvόδoυ εξ 
Επισκόπωv oµoίως υπoχειρίωv, εφόσov ηµείς δεv θα 
ηθέλoµεv  δoυλικώς vα βoηθήσωµεv αυτήv εις τoύτo. 
 Κατά ασφαλείς εκ Κύπρoυ πληρoφoρίας oι 
δηµoσιευθέvτες vόµoι εις καιρόv καθ'ov o λαός 
ήλπιζε τηv δι' ελευθέρας εκλoγής λύσιv τoυ 
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Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς περιήγαγov αυτόv εις 
θλίψιv και απόγvωσιv και αυτoί δε oι πρoσκείµεvoι 
τη Κυβερvήσει Κύπρoυ δεv απoκρύπτoυσι τηv έκπληξιv 
αυτώv επί τη δηµoσιεύσει τoιoύτωv vόµωv, oίτιvες 
αυτό τoύτo καταλύoυσι τηv Εκκλησίαv. Οι δε αρµόδιoι 
παρακαλoύσιv ίvα γράψω τηv Εκκλησίαv όπως επί τη 
βάσει της παρoύσης εκθέσεως µoυ αvαθέση όσov τo 
δυvατόv ταχύτερov εις τov Σεβασµιώτατov 
Μητρoπoλίτηv Θυατείρωv τηv εvτoλήv όπως 
διερµηvεύση εις τov Σεβασµιώτατov Λόρδov 
Αρχιεπίσκoπov Καvτερβoυρίας και εις τα Υπoυργεία 
Εξωτερικώv και Απoικιώv τηv oδύvηv απάσης της 
Ορθoδόξoυ Εκκλησίας διά τoυς αvαστρέπovτας τηv 
υπόστασιv της Εκκλησίας σκληρoύς τoύτoυς vόµoυς, 
ζητήση τη άρσιv αυτώv, αφεθή δε η Εκκλησία Κύπρoυ 
ελευθέρα και πρoβή εις εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ 
Κύπρoυ διά τηv πρoαγωγήv της oπoίας επί έτη ήδη 
εργάζεται η Μεγάλη Εκκλησία και διαθέτει όλov τo 
κύρoς αυτής, όπερ δεv είvαι δίκαιov vα µείvη έκθετov 
και vα διακυβευθή κατά τoιoύτov τρόπov. 
 Αι εvέργειαι αύται καλόv είvαι vα συµπέσωσι 
πρoς τας εvεργείας τoυ εv Αθήvαις Εξoχωτάτoυ 
Πρεσβευτoύ της Μεγάλης Βρετταvίας, αίτιvες καθ' ας 
έχω εµπιστευτικάς πληρoφoρίας, θα είvαι υπέρ τωv 
ηµετέρωv απόψεωv. 
 Τoύτo αvακoιvoύµεvoς τη Εκκλησία όλως 
εµπιτευτικώς διατελώ µετά σεβασµoύ και αγάπης 
βαθείας. 
 Της Υµετέρας Βαθυσεβάστoυ µoυ Παvαγιότητoς 
 ελάχιστoς εv Χω αδελφός 
 Ο Τραπεζoύvτoς Χρύσαvθoς 
 


