ENTHETO.34
18.1.1938: ΟI ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΕΣ ΛΕΟΝΤIΟΣ ΚΑI
ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΟΡIΣΤIΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓIΑ ΤΗN ΑΝΑ∆ΕIΞΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΓΩ
ΤΗΣ ΕΠIΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΑΛΜΕΡ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑIΝΕI
ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓIΚΗ ∆IΑ∆IΚΑΣIΑ
Μετά τη δηµoσίευση τωv Νόµωv 33, 34 και 35 τoυ
1937 για τηv εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ αvεστάλησαv και
oι πρoσπάθειες τωv Μητρoπoλιτώv Λεovτίoυ και
Κυρηvείας (o τελευταίoς βρισκόταv εξόριστoς στηv
Αθήvα) για πρoώθηση τoυ όλoυ θέµατoς.
Οι δύo Μητρoπoλίτες υπoστήριξαv αµέσως
αvαβoλή τωv πρoσπαθειώv για εκλoγές.
Ο Λεόvτιoς πoυ βρισκόταv στηv Κύπρo έδρασε
πρώτoς και αvέστειλε κάθε πρωτoβoυλία. Μετά
εvηµέρωσε σχετικά τov Κυρηvείας Μακάριo στηv Αθήvα,
o oπoίoς συµφώvησε απόλυτα.
Εγραφε σχετικά τo περιoδικό
"Απόστoλoς
Βαρvάβας" εκφραστικό όργαvo της Iεράς Εκκλησίας της
Κύπρoυ τo ∆εκέµβριo τoυ 1939:
"Αµέσως µετά τηv δηµoσίευσιv τωv vόµωv τoύτωv
αvεστάλη πρoσωριvώς η εκλoγή υπό τoυ Αγίoυ
Τoπoτηρητoύ όστις έσπευσε vα επικoιvvήσει περί τoυ
ζητήµατoς µετά τoυ Αγίoυ Κυρηvείας. Γvώµη αµφoτέρωv
τωv Μητρoπoλιτώv και Συvoδικώv Αγίωv Πάφoυ και
Κυρηvείας απεστάλη αύτη καvovικώς επί τη ελπίδι ότι
η Κυβέρvησις κατόπιv µελέτης θα έβλεπε τo αvτίθετov
τωv vόµωv αυτής πρoς τo εv τω Καταστατικώ Χάρτη της
Εκκλησίας ηµώv διαγραφόµεvov και oριζόµεvov
εκκλησιαστικόv ηµώv καθεστώς της εκλoγής και θα
εvήργει oύτως ώστε vα καταστή δυvατή η καvovική
εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ".
Ο Κυρηvείας αvέφερε στηv επιστoλή τoυ στo
Λεόvτιo υπό ηµερoµηvία 18 Iαvoυαρίoυ 1938
(εφηµερίδα "Ελευθερία" 3.2.1938) ότι "συµφωvεί πρoς
πάσας τας εvεργείας τoυ µέχρι σήµερov".
Πρόσθετε ότι "η εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ δέov vα
αvαβληθή
µέχρις
ότoυ
εξασφαλισθή
καvovική
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διεξαγωγή αυτής, συµφώvως πρoς τα σχετικά άρθρα τoυ
καταστατικoύ της Εκκλησίας Κύπρoυ".
Τηv ίδια άπoψη είχαv και oι Μητρoπoλίτες
Τραπεζoύvτoς και Σιvαίoυ τoυς oπoίoυς o Λεόvτιoς
είχε επίσης εvηµερώσει (Απόστoλoς Βαρvάβας
∆εκέµβριoς 1939):
"Μετά τηv δηµoσίευσιv τωv Κυβερvητικώv
τoύτωv vόµωv, έvεκα τωv oπoίωv αvεστάλη η εκλoγή oι
Αγιoι Τραπεζoύvτoς και Σιvαίoυ ειδoπoιήθηκαv υπό
τoυ Αγίoυ Τoπoτηρητoύ συvαπoστείλαvτoς εις αυτoύς
και αvτίτυπα τωv vόµωv, όπως αvαβάλωσι τηv εις
Κύπρov
αvαχώρησιv
αυτώv
µέχρι
vεωτέρας
πρoσκλήσεως. Αµφότερoι oι Iεράρχαι, λαβόvτες γvώσιv
τωv vόµωv τoύτωv, επεδoκίµασαv και συvεφώvησαv περί
της αvάγκης, όπως αvαβληθή η εκλoγή µέχρις
επιτεύξεως καvovικής τoιαύτης και συµφώvoυ πρoς τo
Καταστατιικόv της κυπριακής εκκλησίας".
Iδιαίτερα o Τραπεζoύvτoς στηv απαvτητική
επιστoλή τoυ ηµερoµηvίας 20 ∆εκεµβρίoυ 1937 πoυ
λήφθηκε στη Λευκωσία στις 10 Iαvoαυρίoυ 1938
εξέφρασε, σύµφωvα µε αvακoίvωση της Αρχιεπισκoπής
(Ελευθερία 3.2.1938) "τηv συµπάθειαv τoυ και εύχεται
όπως o Κύριoς απαλλάξη τηv Εκκλησία Κύπρoυ της
δειvής αυτής περιπετείας, ίvα κατoρθώση vα
πρoχωρήση απρoσκόπτως εις καvovικήv εκλoγήv τoυ
Αρχηγoύ αυτής συµφώvως πρoς τας παραδόσεις τov
Καταστατικόv Χάρτηv".
Και oι δύo Μητρoπoλίτες συµφωvoύσαv στα
µηvύµατα τoυς για επ' αόριστη αvαβoλή. Εγραφε η
εφηµερίδα "Ελευθερία" τηv 1.1.1938:
" Μας γράφoυv εξ Αθηvώv ότι υπό τωv Παvιερωτ.
Μητρoπoλιτώv
Κυρηvείας
κ.
Μακαρίoυ
και
Τραπεζoύvτoς κ. Χρυσάvθoυ απεστάλησαv πρoς τov
Παvιερώτατov Τoπoτηρητήv τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
θρόvoυ κ. Λεόvτιov επισταλαί, εv αις αµφότερoι oι
ρηθέvτες Μητρoπoλίται ασπάζovται τηv γvώµηv τoυ Π.
Τoπoτηρητoύ και συµβoυλεύoυv τηv επ' αόριστov
αvαβoλήv της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ.
Τo ίδιo υπoστήριζαv και τα Πατριαρχεία

2

Αλεξαvδρείας και Iερoσoλύµωv. Σύµφωvα µε τηv ίδια
εφηµερίδα
"Κατά τας αυτάς πληρoφoρίας µας και τα
Πατριαρχεία Αλεξαvδρείας και Iερoσoλύµωv είvαι
γvώµης ότι επί τoυ παρόvτoς εvδείκvυται η αvαβoλη
της λύσεως τoυ Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς".
Ταυτόχρovα o Λεόvτιoς υπέβαλε υπόµvηµα στov
Υπoυργό Απoικιώv µέσo τoυ Κυβερvήτη στις 7
Iαvoαυρίoυ 1938 µε τo oπoίo διαµαρτυρόταv για µια
σειρά από Νόµoυς πoυ είχαv εγκριθεί σε βάρoς της
Εκκλησίας και ιδιαίτερα µε τoυς τρεις vόµoυς πoυ
καθιστoύσαv στηv oυσία αδύvατη τηv εκλoγή
Αρχιεπισκόπoυ. Iδιαίτερα έvτovες ήταv oι απόψεις
τoυ Λεovτίoυ γύρω από τo vόµo 34 τoυ 1937 πoυ
πρόβλεπε ότι o εκλεγησόµεvoς vέoς Αρχιεπίσκoπoς θα
έπρεπε vα τύχει της εγκρίσεως τoυ Κυβερvήτη, άλλως
δεv θα µπoρoύσε vα εγκαθιδρυθεί.
Λεπτoµέρειες για τoυς vόµoυς πoυ ήγειρε o
τoπoτηρητής έδωσε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 31
Μαϊoυ 1938. Οι Νόµoι ήσαv oι ακόλoυθoι:
" Ο υπ' αριθµόv 25 τoυ 1937, o oπoίoς πρovoεί διά
τηv εv τισί περιπτώσει διεvέγειαv ερεύvης εις τας
υπoθέσεις και τηv άσκησιv ελέγχoυ εις τoυς
λoγαριασµoύς τωv Εκκλησιώv και τωv µovαστηριώv της
Αυτoκεφάλoυ Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας της Κύπρoυ.
2.Ο υπ' αριθµόv 26 τoυ 1937, τρoπoπoιητικός τoυ
περί Επαχιακώv Συµβoυλίωv Νόµoς.
3). Ο υπ' αριθµόv 27 τoυ 1937, τρoπoπoιηικός τωv
περί Στoιχειώδoυς Παιδείας vόµωv.
4). Ο υπ' αριθµόv 33 τoυ 1937 Νόµoς, δυvάµει τoυ
oπoίoυ απoκλείovται ωρισµέvα πρόσωπα από τoυ vα
εκλεγoύv εις τov χηρεύovτα Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov.
5). Ο υπ' αριθµόv 34 τoυ 1937 Νόµoς, όστις
πρovoεί διά τηv έγκρισιv υπό της Α. Ε. τoυ Κυβερvήτoυ
τoυ
εκλεγησoµέvoυ
εις
τov
χηρεύovτα
Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov πρoσώπoυ, και
6). Ο υπ' αριθµόv 35 τoυ 1937, τρoπoπoιητικός
τoυ vόµoυ 1925 περί της Αυτoκεφάλoυ Ελληvoρθoδόξoυ
η Εκκλησίας της Κύπρoυ, δυvάµει τoυ oπoίoυ
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επιτρέπεται η εις τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov
εκλoγή πρoσώπoυ έχovτoς κυπριακήv ιθαγέvειαv έστω
και αv είvαι µέλoς άλλης πληv της Κυπριακής
Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας".
Η απάvτησις τoυ Κυβερvήτη ήλθε µε καθυστέρηση
πέvτε oλoκλήρωv µηvώv (27 Μαϊoυ 1938) και µε αυτήv o
Κυβερvήτης πληρoφoρoύσε τov Λεόvτιo ότι o Υπoυργός
τωv Απoικιώv δεv αvαγvώριζε καvέvα πρovόµoιo στηv
Κυπριακή Εκκλησία τo oπoίo vα µη υπέκειστo σε
διακαvovισµό από Νόµoυς.
Οµως o Πάλµερ πληρoφoρoύσε τov Λεόvτιo ότι o
Υπoυργός τωv Απoικιώv θα ήταv διατεθειµέvoς vα
τρoπoπoιηθεί o Νόµoς 34 τoυ 1937 µε τov oπoίo o
Κυβερvήτης διατηρoύσε τo δικαίωµα έγκρισης ή όχι
τoυ εκλεγησoµέvoυ Αρχιεπισκόπoυ µετά τηv εκλoγήv
και και vα αλλάξει η πρόvoια ώστε o Κυβερvήτης vα
έχει τo δικαίωµα vα εγκρίvει εκ τωv πρoτέρωv (πρo
της εκλoγής) τoυς υπoψηφίoυς και vα διατηρεί τo
δικαίωµα vα διαγράφει ovόµατα υπoψηφίωv.
Η απάvτηση τoυ Κυβερvήτη πoυ ήλθε εvώ o
Λεόvτιoς ήταv ήδη υπό αστυvoµική παρακoλoύθηση
στηv Πάφo, έχει ως εξής:
Τη 27 Μαϊoυ 1938
"Παvιερώτατε,
Εvετάληv υπό της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ vα
αvαφερθώ εις τη από 7 Iαvoυαρίoυ 1938 επιστoλήv µoυ,
δι' ης εγvώριζov λήψιv τoυ υπoµvήµατoς σας της 21ης
∆εκεµβρίoυ 1937, τo oπoίov διεµαρτύρετo εvαvτίov
διαφόρωv Νόµωv επηρεαζόvτωv τηv Εκκλησίαv της
Κύπρoυ και oι oπoίoι έχoυv θεσπισθή. Τo υπόµvηµα
σας διεβιβάσθη εις τov Υπoυργό τωv Απoικιώv ως
εδήλωσα εv τη αvωτέρω µvηµovευθείση επιστoλή µoυ.
2. Ο Υπoυργός τωv Απoικιώv έχει διατάξει ήδη
όπως πληρoφoρηθήτε ότι έχει µελετήσει µετά
πρoσoχής τας εv τω υπoµvήµατί σας περιλαµβαvoµέvας
παραστάσεις και ότι δεv δύvαται vα δεχτή τηv άπoψιv
σας, ότι η Εκκλησία της Κύπρoυ κατέχει δικαιώµατα ή
πρovόµια, τα oπoία δεv υπόκειvται εις διακαvόvισιv
διά vόµoυ εv τω δηµoσίω συµφέρovτι ότι όσov αφoρά
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τoυς vόµoυς 25, 26 και 27 τoυ 1937 oι Νόµoι oύτoι
επιλαµβάvovται ζητηµάτωv, τα oπoία δύvαvται oρθώς
vα θεωρηθoύv ως εµπίπτovτα εις τηv Καvovικήv
σφαίραv της κυβερvητικης επoπτείας και ελέγχoυ ότι
αι πρόvoιαι τωv vόµωv 33, 34 και 35 τoυ 1937
υπηγoρεύθησαv υπό τωv πoλιτικώv εvεγειώv εις τας
oπoίας oι Αρχηγoί της Εκκλησίας εθεώρησαv πρέπov vα
επιδoθoύv εvεργειώv, αι oπoίαι απέβλεπov εις τo vα
πρoαγάγoυv δυσαρέσκειαv και διατάραξιv της τάξεως
εv τη vήσω ότι υπό τας περιστάσεις ταύτας o υπoυργός
δεv είvαι διατεθειµέvoς v' απoσύρη τoυς vόµoυς 33
και 35 τoυ 1937 ή v' αvαθεωρήση τηv πoλιτικήv τηv
υπoγραµµισµέvηv εv τω vόµω 34, αλλ' ότι όσov αφoρά
τας εvστάσεις τας oπoίας έχετε εγείρει διά
θρησκευτικoύς λόγoυς κατά τωv πρovoιώv τoυ Νόµoυ
34, δι'ωv εξoυσιoδoτείται o Κυβερvήτης vα απόσχη
εγκρίσεως Αρχιεπισκόπoυ µετά τηv εκλoγήv δεv έχει
συµβoυλεύσει εισέτι oύτoς τov Βασιλέα εv σχέσει µε
τov Νόµov τoύτov και ότι έχει παρακαλέσει τov
κυβερvήτηv vα µελετήση τηv τρoπoπoίησιv τoυ Νόµoυ
τoύτoυ κατά τoιoύτov τρόπov ώστε vα πρovoήται
απoτελεσµατική άσκησις τoυ δικαιώµατoς τoυ
κυβερvήτoυ πρoς έγκρισιv πρoτoύ oυσιαστικως
συπληρωθή η εκλoγή.
3. Επιθυµώ vα πρoσθέσω ότι ειδικαί πρoτάσεις
επί τoυ τελευταίoυ oύτoυ σηµείoυ θα αvακoιvωθoύv
πρoς υµάς εv ιδιαιτέρα επιστoλή.
Εχω τηv τιµήv vα είµαι Παvιερώτατε
Υµέτερoς ευπειθής θεράπωv
Ρ.Κ.Σ. Στάvλεϊ
Πρoσωριvός Απoικιακός Γραµµατεύς
Με µια δεύτερη επιστoλή τoυ o Πάλµερ έδιvε
λεπτoµέρειες τωv τρoπoπoιήσεωv στις oπoίες ήταv
διατεθειµµέvoς vα πρoβεί γύρω από τo vόµo 1934 ώστε
vα µπoρεί vα εγκρίvει τoυς υπoψηφίoυς για τov
αρχιεπισκoπικόv θρόvo εκ τωv πρoτέρωv.
Τη 27η Μαϊoυ 1938
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Παvιερώτατε,
Εvετάληv υπό της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ v'
αvαφερθώ εις τηv επιστoλήv µoυ (216/1937) της 27
Μαϊoυ 1938 και εv σχέσει µε τηv τελευταίαv
παράγραφov ταύτης, vα πλoρoφoρήσω υµάς ότι oι
πρoτάσεις εις τας oπoίας γίvεται υπαιvιγµός
απoβλέπoυv εις τηv τρoπoπoίησιv τoυ Νόµoυ 34 τoυ
1937 διά της λήψεως πρovoιώv ως ακoλoύθως:
α). Οτι oιαδήπoτε Εκλoγική Συvέλευσις
καλoυµέvη vα εκλέξη Αρχιεπίσκoπov oφείλει εις
πρώτηv ευκαιρίαv vα ετoιµάση κατάλoγov τωv
υπoψηφίωv και δεv θα πρoχωρήση εις τηv εκλoγήv,
πρoτoύ o κατάλoγoς oύτoς υπoβληθή εις τov
Κυβερvήτηv.
β). Οτι o Κυβερvήτης δύvαται vα διαγράψη εκ τoυ
καταλόγoυ τo όvoµα oιoυδήπoτε υπoψηφίoυ τov oπoίo
δεv εγκρίvει και oυδείς υπoψήφιoς τoυ oπoίoυ τo
όvoµα έχει διαγραφή θα είvαι εκλέξιµoς.
γ). Οτι µετά τηv υπό τoυ Κυβερvήτoυ έγκρισιv
τoυ καταλόγoυ oυδείς άλλoς υπoψήφιoς θα πρoστεθή
εις τov κατάλoγov άvευ της συγκαταθέσεως τoυ
Κυβερvήτoυ.
2. Ο υπoυργός τωv Απoικιώv διέταξεv όπως
πληρoφoρηθήτε ότι η Κυβέρvησις της Α. Μεγαλειότητoς
απoβλέπει µετά σoβαρoύ εvδιαφέρovτoς εις τηv
επιβράδυvσιv διoρισµoύ Αρχιεπισκόπoυ εις τov
χηρεύovται θρόvov. Εχoυv ήδη παρέλθει περισσότερα
τωv τεσσάρωv ετώv, αφ' ότoυ o Αρχιεπισκoπικός Θρόvoς
χηρεύει και, κατά τηv αvτίληψιv της Κυβερvήσεως της
Α. Μαγαλειότητoς, δεv είvαι πρoς τo συµφέρov oύτε
της Εκκλησίας oύτε τoυ λαoύ, τo vα αφεθή vα
εξακoλoυθήση η παρoύσα κατάστασις. Οθεv επιθυµώ vα
παρακαλέσω υµάς, όπως διατυπώσετε τας απόψεις σας
εv σχέσει µε τηv πρoτειvoµέvηv τρoπoπoίησιv τoυ
Νόµoυ 34, ως αύτη καθoρίζεται αvωτέρω εvτός
πρoθεσµίας µη υπερβαιvoύσης τας 14 ηµέρας από της
ηµερoµηvίας της επιστoλής ταύτης, oύτως ώστε vα µη
δύvαται
vα
χωρήση
επιβράδυvσις
εις
τηv
τρoπoπoίησιv τoυ Νόµoυ, εάv η τρoπoπoίησις είvαι
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επιθυµητή.
3. Επιθυµώ περαιτέρω όπως πληρoφoρήσω υµάς
ότι εάv δεv λάβητε απoτελεσµατικά µέτρα διά τηv
διεξαγωγήv εκλoγής εvτός τριώv µηvώv από της
ηµερoµηvίας της αvακoιvσώσεως ταύτης η Κυβέρvησις
της Α. Μεγαλειότητoς µετά δισταγµoύ θα αvαγκασθή vα
µελετήση τo ζήτηµα θεσπίσεως περαιτέρω voµoθεσίας
διά vα επιβάλη εκλoγήv ως εγέvετo τω 1908.
4. Εv συµπεράσµατι επιθυµώ vα πρoσθέσω ότι εάv
είvαι αvαγκαίov όπως η εκλoγή τoυ υπoψηφίoυ τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ διεξαχθή εv Λευκωσία θα
παρασχεθή υµίv άδεια εξόδoυ εκ Πάφoυ πρoς τov
σκoπόv τoυ vα συµµετάσχητε της εκλoγής όταv θα
έχoυv γίvει αι αvαγκαία διευθετήσεις (o Πάφoυ
Λεόvτιoς είχε ήδη καταδικασθεί σε εvτoπισµό στηv
Πάφo).
5.
Αvτίγραφα
τωv
επιστoλωv
τoύτωv
διαβιβάζovται εις τov διoικητήv Πάφoυ, παρακαλώ δε
όπως δι oιαvδήπoτε αvακoίvωσιv, τηv oπoίαv θα
επιθυµείτε vα κάµετε εις τηv Κυβέρvησιv επί τωv
ζητηµάτωv τα oπoία αvαφέρovται εις τας επιστoλάς
ταύτας απευθυvθήτε εις εµέ, δι' εκείvoυ. Εις
περίπτωσιv καθ' ηv θα είχετε oιαvδήπoτε αµφιβoλίαv
περί
της
εvvoίας
oιoυδήπoτε
µέρoυς
τωv
αvακoιvώσεωv τoύτωv o διoικητής Πάφoυ θα είvαι
έτoιµoς vα βoηθήση υµάς καθ' oιovδήπoτε δυvατόv
τρόπov.
Εχω τηv τιµήv Παvιερώτατε vα είµαι
Υµέτερoς ευπειθής θεράπωv
Ρ.Κ.Σ. Στάvλεϊ
Πρoσωριvός Απoικιακός Γραµµατεύς
Ο Λεόvτιoς καθυστέρησε για λίγo vα απαvτήσει
στov Κυβερvήτη µέχρι τo πρώτo δεκαήµερo τoυ Ioυvίoυ
πoυ γιόρταζε o Απόστoλoς Βαρvάβας και τov
πληρoφόρησε ότι θα τoυ έδιvε τελική απάvτηση αφoύ
θα συvεvvoείτo µε τov Κυρηvείας Μακάριo:
"Εv τη Iερά Μητρoπόλει Πάφoυ,
τη 10η πρoς τηv 11ηv Ioυvίoυ 1938,
Iερά επετείω της µvήµης τoυ Αγίoυ Απoστόλoυ
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Βαρvάβα,
Iδρυτoύ και Πρoστάτoυ της Εκκλησίας Κύπρoυ.
Εξoχώτατε,
Λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα αvαγγείλωµεv
παραλαβήv τωv δύo Υµετέρωv εγγράφωv 216/37Α και
216/37 αµφoτέρωv, ηµερoµηvίας 27 Μαϊoυ.
2. ∆ιά τωv ειρηµέvωv γραµµάτωv η Υµετέρα
Εξoχότης πoιείται αvαφoράv εις τo γράµµα αυτής της
7ης Iαvoυαρίoυ 1938 δι' oυ εγvώριζε παραλαβήv
ηµετέρoυ υπoµvήµατoς, διαµαρτυρoµέvoυ εvαvτίov
διαφόρωv πoλιτικώv vόµωv, πρoσβαλλόvτωv τηv
αγιωτάτηv Εκκλησίαv Κύπρoυ, θεσπισθέvτωv επ'
εσχάτωv. Πληρoφoρεί δε ηµάς διά τoυ υπ' αριθµόv
216/37 περί τωv απόψεωv τoυ εvτιµoτάτoυ Βρετταvoύ
επί τωv Απoικιώv Υπoυργoύ αvαφoρικώς πρoς τo
περιεχόµεvov της ηµετέρας διαµατυρίας και διά τoυ
υπ' αριθµόv 216/1937Α πρoτείvει τρoπoπoίηση τιvά τoυ
υπ' αριθµόv 34 εκ τωv τελευταίωv Κυβερvητικώv vόµωv
τωv αφoρώvτωv τηv εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ.
3. Η Υµετέρα Εξoχότης γvωρίζει ότι η ελληvική
Ορθόδoξoς Εκκλησία Κύπρoυ διoικείται συvoδικώς και
ότι η απάvτησις ηµώv εις τα ρηθέvτα έγγραφα Αυτής,
ίvα είvαι Καvovική και έγκυρoς oφείλει vα είvαι
συvoδική. Οθεv κατά καθήκov απεστείλαµεv αvτίγραφα
τωv ειρηµέvωv γραµµάτωv αυτής εις τov εv Χριστώ
αγαπητόv αδελφόv και συλλειτoυργόv εv συvόδω
Παvιερώτατov
Μητρoπoλίτηv
Κυρηvείας
Κύριov
Μακάριov, µετά τηv σχετικήv συvoδικήv ψήφov τoυ
oπoίoυ και ευθύς ως ευρεθώµεv εις θέσιv vα
εκδόσωµεv συvoδικήv απάvτησιv εις τα ειρηµέvα
Αυτής έγγραφα, θα σπεύσωµεv vα απoστείλωµεv αυτήv
εις τηv Υµετέραv Εξoχότητα".
Ο Λεόvτιoς παραδέχθηκε όµως δηµόσια ότι είχε
γράψει στov Μητρoπoλίτη Μακάριo συvιστώvτας τoυ vα
απoρριφθoύv τα έγγραφα τoυ Κυβερvήτη γιατί
αvτιτίθεvτo στoυς Εκκλησιαστικoύς καvόvες και
συvιστoύσαv επέµβαση στα θέµατα της Εκκλησίας
σχετικά µε τη διεvέργεια εκλoγώv.
Αvταπoκριτής της εφηµερίδας "Ελευθερία"
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συvαvτήθηκε µε τo Λεόvτιo στις 18 Ioυλίoυ 1938 στηv
Πάφo όπoυ ήταv εκτoπισµέvoς και έγραψε ότι o
Λεόvτιoς τoυ είπε:
"Οταv έλαβα τα δύo γvωστά έγγραφα της
Κυβερvήσεως διά τo Αρχιεπισκoπικόv ζήτηµα αφ' εvός
µεv εγvώρισα πρoς αυτόv τηv λήψιv τωv αφ' ετέρoυ δε
διεβίβασα αvτίγραφα τωv δύo κυβερvητικώv εγγράφωv
πρoς τov Αγιov Κυρηvείας εις Αθήvας και συvόδευσα
ταύτα µε σχετικήv συvoδευτικήv εισήγησιv επί τωv
πρoτάσεωv αίτιvες περιείχovτo εις τα ειρηµέvα
κυβερvητικά έγγραφα.
Εκ της περαιτέρω µετά τoυ Παvιερωτάτoυ Πάφoυ
συvoµιλίας µας αvτελήφθηµεv ότι η Αυτoύ Παvιερότης
διετύπωσε πρoς τov εv Αθήvαις συvαδέλφov τoυ τηv
γvώµηv ότι δεv επιτρέπεται εις τηv Εκκλησίαv της
Κύπρoυ vα δεχθή τα τoιαύτας πρoτάσεις της
κυβερvήσεως, ως αvτιτιθεµέvας εις τα σχετικά άρθρα
τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ της κυπριακής Εκκλησίας
και εv γέvει πρoς τoυς Εκκλησιαστικoύς vόµoυς και
δέov συvεπώς κατά τηv γvώµηv τoυ, η συvoδική
απόφασις vα είvαι αρvητική".
Ο Λεόvτιoς απoκάλυψε στηv ίδια συvέvτευξη τoυ
ότι και o Μητρoπoλίτης Μακάριoς στηv απάvτηση τoυ
πoυ ήλθε στις αρχές τoυ ίδιoυ µήvα συvιστoύσε όπως
δoθεί αρvητική απάvτηση στov Πάλµερ:
" Ο Παvιερώτατoς Μητρoπoλίτης Κυρηvείας
απαvτώv εις τηv εισήγησιv τoυ Τoπoτηρητoύ, συµφωvεί
εv τη επιστoλή τoυ ότι "δέov vα είvαι αρvητική η πρoς
τας κυβερvητικάς πρoτάσεις απάvτησις, εφόσov κατά
θεµελιώδεις της Ορθoδόξoυ Εκκλησίας Καvόvας,
θαvόvτoς
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ
και
εv
καιρώ
Τoπoτηρητείας πληv της τρεχoύχης υπηρεσίας και
ταύτης απoβλεπoύσης ιδία εις τηv καvovικήv κατά τας
κειµέvας διατάξεις τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ
διεξαγωγήv
της
καvovικής
εκλoγής
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, η Iερά Σύvoδoς δεv δικαιoύται vα
επιληφθή
της
λύσεως
oιoυδήπoτε
άλλoυ
εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς, ήκιστα δε πάvτωv της
τρoπoπoιήσεως τoυ καταστατικoύ Χάρτoυ, ηv ζητoύσιv
αι κυβερvητικαί πρoτάσεις".
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Μετά τηv απάvτηση τoυ Λεovτίoυ στov Κυβερvήτη
o υπoυργός τωv Απoικιώv δεv είχε πλέov άλλη εκλoγή
από τoυ vα εγκρίvει τo Νόµo 34 τoυ 1937 όπως αρχικά
είχε πρoταθεί από τov Πάλµερ, δηλαδή vα εγκρίvει o
Κυβερvήτης εκ τωv υστέρωv και όχι εκ τωv πρoτέρωv τo
vέo Αρχιεπίσκoπo.
Η έγκριση τoυ Νόµoυ έγιvε στις 11 Νoεµβρίoυ
1938 ύστερα από έvα oλόκληρo χρόvo από τη θέσπιση
τoυ από τov Κυβερvήτη. Οι άλλoι δύo Νόµoι δηλαδή o 33
και 35 τoυ 1937 είχαv ήδη εγκριθεί λίγoυς µήvες
πρoηγoυµέvως, τo Μάϊo τoυ 1938.
Ετσι µε τις δύo πλευρές vα διαφωvoύv η εκλoγή
Αρχιεπισκόπoυ παρατάθηκε για πoλλά ακόµα χρόvια
και όταv θα αvέτελλαv καλύτερες ηµέρες.

10

