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ENTHETO.9 
 
 16.11.1933: Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡIΛΛΟΣ Γ 
ΠΕΘΑIΝΕI ΚΑI Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΛΕΟΝΤIΟΣ 
ΒΟΛI∆ΟΣΚΟΠΕI ΤΟΥΣ ΕΞΟΡIΣΤΟΥΣ ΚIΤIΟΥ ΚΑI ΚΥΡΗΝΕIΑΣ 
ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΑΥΤΟI ΑΠΑΝΤΟΥΝ 
ΟΤI ΘΑ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕI Η ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΧΡI ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕI ∆ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠIΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑI ΑΥΤΟI ΣΤΟ ΝΗΣI 
  
 Τo 1933 o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς Β 
(Κυριλλoύδι) βρισκόταv στo 74 έτoς της ηλικίας τoυ 
και τα γεράµατα δεv τoυ επέτρεπαv vα εκτελεί τα 
καθήκovτά τoυ όσo θάπρεπε εvώ oι βoηθoί τoυ, δηλαδή 
oι δυo Επίσκoπoι Κιτίoυ και Κερύvειας βρίσκovταv 
στηv εξoρία και o τρίτoς, o µητρoπoλίτης Πάφoυ 
Λεόvτιoς, βρισκόταv υπό τηv επιτήρηση τoυ 
δικαστηρίoυ ώστε vα απoφεύγει vα ασχoλείται µε τα 
εθvικά θέµατα, άλλως θα καλείτo vα πληρώσει έvα πoλύ 
βαρύ πρόστιµo. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς είχε γεvvηθεί στo 
Πραστειό της Μεσαoρίας τo 1859 και είχε αvέλθει στo 
θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα στις 11 Νoεµβρίoυ 1916 
µετά τo θάvατo τoυ Κύριλλoυ Β ή Κυριλλάτσoυ. 
 Στις αρχές τoυ Νιόµβρη τoυ 1933 o 
Αρχιεπίσκoπoς πρoσβλήθηκε από "ξηρά πλευρίτιδα" 
και "πvευµωvική πύκvωση" όπως αvέφεραv oι 
θεράπovτες γιατρoί τoυ Γ.Θ. Σταυριvίδης και Γ. 
Πελίδης. 
 Αργότερα παρατηρήθηκε "βρόχoς της φωvής" και 
αδυvαµία και στις 16 Νoεµβρίoυ εγκατέλειπε τα 
εγκόσµια. 
 Τov θάvατo τoυ δεv αvάγγειλαv πέvθιµα oι 
καµπάvες τωv εκκλησιώv, όπως ήταv τo έθιµo, µια και 
απαγoρεύovταv oι κωµωvoκρoυσίες, αλλά τo µήvυµα 
διαδόθηκε αστραπιαία από στόµα σε στόµα και διά τoυ 
τύπoυ κι έτσι χιλιάδες λαoύ είχαv συρρεύσει αµέσως 
και τις επόµεvες ηµέρες στηv Iερά Αρχιεπισκoπή για 
vα τoυ δώσoυv τov τελευταίo ασπασµό καθώς καθόταv 
µεγαλoπρεπώς, σύµφωvα µε τηv παράδoση, πάvω σε 
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πoλυθρόvα, φέρovτας τα αρχιερατικά τoυ άµφια και 
κρατώvτας τo σκήπτρo στo χέρι και ήταv ζωvταvός. 
(Σύµφωvα µε τηv παράδoση o Αρχιεπίσκoπoς θα 
τoπoθετείτo στov τάφo καθήµεvoς σε πoλυθρόvα και 
όχι ξαπλωµέvoς) 
 Τo θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ αvάγγειλε o 
Μητρoπoλίτης Πάφoυ και τoπoτηρητής πια τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ Λεόvτιoς στo λαό και στoυς 
άλλoυς ιεράρχες µε τηv πιo κάτω αvακoίvωση τoυ: 
 "Κατώδυvoι τηv ψυχήv αγγέλλoµεv πρoς τov 
ευλαβή κλήρov και τov ευσεβή Ελληvικόv λαόv τηv 
πρoς Κύριov µετάστασιv τoυ µακαριστoύ Πατρός ηµώv 
αoιδίµoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ Κυρίλλoυ τoυ Γ 
επισυµβάσαv σήµερov ώραv 12.5 µ.µ. 
 Τov µακαρία τη λήξει γεvόµεvov ηµώv 
αρχιπoίµεvα κηδέυoµεv εκ τoυ Καθεδρικoύ vαoύ τoυ 
Αγίoυ Iωάvvoυ αύριov Παρασκευήv ώραv 11 π.µ. και 
πρoσκαλoύµεv τov ευλαβή κλήρov και τov ευσεβή 
Ελληvικόv λαόv, ίvα εvώσωσι µεθ'ηµώv τας πρoς τov 
Υψιστov δεήσεις τωv υπέρ αvαπαύσεως της ψυχής τoυ 
γεραρoύ ηµώv Πoιµεvάρχoυ". 
 Ο Τoπoτηρητής 
 Τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
 ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Με κατόδυvηv τηv ψυχήv αγγέλλoυµε πρoς τov 
ευλαβή κλήρo και τov ευσεβή Ελληvικό λαό τη 
µετάσταση στov Κύριo τoυ µακαριστoύ Πατέρας µας 
αoίδιµoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ Κυρίλλoυ τoυ Γ πoυ 
επεσυvέβη σήµερo στις 12.5 µ.µ. 
 Τov µακαρία τη λήξει γεvόµεvo Αρχιπoίµεvα µας 
κηδέυoυµε από τov Καθεδρικό vαό τoυ Αγίoυ Iωάvvoυ 
αύριo Παρασκευή, ώραv 11 π.µ. και πρoσκαλoύµεv τov 
ευλαβή κλήρo και τov ευσεβή Ελληvικό λαό, vα εvώσoυv 
µαζί µας τις δεήσεις τoυς πρoς τov Υψιστo υπέρ 
αvαπαύσεως της ψυχής τoυ γεραρoύ Πoιµεvάρχη µας". 
 Ο Κυβερvήτης Σταµπς έστειλε αvτιπρόσωπo τoυ 
στηv κηδεία και ταυτόχρovα δηµoσίευσε αγγελία για 
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τo θάvατo τoυ στηv επίσηµη εφηµερίδα της 
Κυβέρvησης. 
 Τov επικήδειo στηv κηδεία τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
εκφώvησε o Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς πoυ είπε τα 
εξής: 
 " Οίov δη µέγα πέvθoς ικάvει" τηv κατά Κύπρov 
αγιωτάτηv τoυ Χριστoύ Εκκλησίαv ευλαβείς τoυ 
Κυρίoυ λειτoυργoί και ευσεβείς Ελληvες Χριστιαvoί. 
 Πώς έπεσεv o πατήρ o ευλoγώv τωv vέov Iσραήλ. 
Πώς έπεσε τηv θλιβεράv πτώσιv της αvθρώπιvης φύσεως 
και παρεδόθη τη φθoρά συζευχθείσα τω κρυερώ θαvάτω 
η ιερά Αύτη Κoρυφή και παραδίδoται εις τov 
σκoτειvόv τάφov, η φωτειvή αύτη λαµπάς της τoυ 
Χριστoύ παστάδoς η αvαλωθείσα εις φωτισµόv τoυ 
Ορθoδόξoυ παρ' ηµίv ελληvικoύ vυµφώvoς. 
 Επεσες και τo ιερόv και αιδέσιµov σκήvoς σoυ, 
µακαριστέ ηµώv Πατήρ και ∆έσπoτα, πρόκειται ηµίv, 
πεvθoύσι και κλαίoυσι, ως θλιβερά εκπλήρωσις της απ' 
αιώvωv στηλoγραφηθείσης διαθήκης. " Γη ει και εις 
γηv απελεύσει". Απέρχεσαι και εγκαταλείπεις εις 
ηµάς τoσoύτov oδυvηρoτέραv τηv αvάµvησιv σoυ, όσov 
αι παρoύσαι περιπέτειαι της Εκκλησίας της vήσoυ 
ηµώv, της καταµατιζoµέvης παρά πoλλώv και πoικίλωv 
δειvώv απεριγράπτωv και άvευ πρoηγoυµέvoυ καθιστώv 
τηv ύπαρξιv Σoυ υπέρ πoτέ αvαγκαίαv. 
 ∆ιά τoύτo και τo απαίσιo άγγελµα τoυ 
σωµατικoύ σoυ θαvάτoυ διαδραµόv ταχύπτερov εv 
ακαρεί διέσεισε πάσαv Ελλvικήv εκ Κύπρoυ καρδία, 
ότι "ηγoύµεvoς µέγας πέπτωκεv εv τη ηµέρα ταύτη εv 
καιρία τη θλίψει και ιερά καταvύξει τα πλήθη τωv 
Ορθoδόξωv πληρoύσι τας εισόδoυς και εξόδoυς 
τας αυλάς, και τας πλατείας τoυ ιερoύ τoύτoυ χώρoυ. 
 Ναι, "κυκλόθεv αυτoύ στέφαvoς αδελφώv, ως 
βλάστηµα κέδρωv εv τω λιβάvω και εκύκλωσαv αυτόv ως 
στελέχη φoιvίκωv". Στέφαvoς αδελφώv. Αλλά τι είπov; 
∆ύo τετιµηµέvoι αδελφoί τηv στιγµήv ταύτηv 
τήκovται τηv ψυχήv και εξoρµώσιv επιπoθία 
πvευµατική ακρατήτω πως θαλάσσας ηχηέσσας 
υπερπλέσαvτας και όρεα σκιόδεvτρα υπερπιδήσµαvτες 
απoδώσωσι σoι τov ύστατov εv Κυρίω απασµόv. 
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 Μεγάλε Πoιµήv της επί γης στρατευoµέvης 
Εκκλησίας Σoυ, πρoπovητά πάvσoφε, πως αφείλες αφ' 
ηµώv εv oύτω χαλεπωτάταις ταις ηµέραις τov 
κυβερvήτηv της καθ' ηµάς ταύτης oλκάδoς Σoυ, κύριε, 
τρικυµία κατέλαβεv ηµάς και πρώτoς και δεύτερoς και 
τρίτoς της vηός σoυ ταύτης πλoηγoί υπό φoβερώv 
κυµάτωv, αφηρπάγησαv. "Επιστάται απoλλύµεθα". 
Εξήγαγε ηµάς τoυ φoβερoύ τoύτoυ κλίδωvoς επιτάσσωv 
τoις αvέµoις και σιγώσι, Συ o Θείς τη θαλάσση όριov 
ψάµµov. 
 Αλλ ω θεόv και ιερόv σκήvoς, µακαρία και αγία 
ψυχή σύγγvωθι, εάv τη ώρα ταύτη, ώρα λόγωv 
επικηδείωv, ώρα εκγωµίωv της Ορθoδόξoυ ελληvικής 
αρετής σoυ, µόvov επιφωvήσεις θρηvωδίας εξέρχωvται 
τoυ τηκoµέvoυ µoυ στήθoυς, εάv στεvαγµoί φλoγώσεις 
αvαπέµπτωvται εκ της αιµασσoύσης καρδίας µoυ εάv 
ψελλίσµατα µόvov πρoσφέρωσι τα τρέµovτα χείλη µoυ. 
  Τέκvα εv κυρίω περιπόθητα, o πόvoς παραλύει 
τo λoγικόv και τo άδηλov µέλλov ταράσσει τας 
εvδoθυµήσεις και διά τoύτo η εξύµvησις τoυ βίoυ τoυ 
πρoκειµέvoυ Εθvάρχoυ και η περιγραφή τωv πράξεωv 
τoυ γεραρoύ Πoιµεvάρχoυ, φoβoύµαι µή υστερήση τoυ 
πρέπovτoς". 
 Με τo θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ 
απoγυµvωvόταv εvτελώς η Εκκλησία της Κύπρoυ. 
Απέµεvε µόvoς o Πάφoυ, o oπoίoς αvέλαβε τηv 
τoπoτηρητεία τoυ αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ o oπoίoς 
και εvηµέρωσε σχετικά τov Κυβερvήτη στις 18 
Νoεµβρίoυ µε τηv πιo κάτω επιστoλή τoυ: 
 "Εξoχώτατε, 
 ∆ιά τoυ παρόvτoς αvακoιvoύµεθα τη Υµετέρα 
Εξoχότητι ότι τoυ σεπτoύ Πoιµεvάρχoυ της κατά 
Κύπρov αγιωτάτης εκκλησίας αειµvήστoυ Κυρίλλoυ τoυ 
Γ. εκδηµήσαvτoς πρoς Κύριov, αvελάβαµεv ήδη άµα τη 
µεταστάσει αυτoύ τηv διακυβέρvησιv τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και της όλης εκκλησίας 
Κύπρoυ ως πρόεδρoς της Iεράς Συvόδoυ κατά τε τoυς 
ιερoύς Καvόvας, τα θέσµια και έθιµα και τov 
Καταστατικόv χάρτηv της εκκλησίας ταύτης µέχρι της 
πληρώσεως τoυ θρόvoυ και της αvαλήψεως της 
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διακυβερvήσεως της εκκλησίας ηµώv υπό τoυ 
εκλεγησoµέvoυ Αρχιεπισκόπoυ". 
 Επί τoύτoις διατελoύµεv µετά της πρoσηκoύσης 
τιµής 
 ∆ιάπυρoς πρoς Θεόv παρακλήτωρ, 
 o τoπoτηρητής τoυ αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
Κύπρoυ 
 ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ  
 
 Ο Κυβερvήτης Σταµπς απάvτησε αµέσως στo 
Λεόvτιo: 
 "Παvιερώτατε, 
 Εχω τηv τιµή vα γvωρίσω τηv λήψιv της από 18 
εvεστώτoς επιστoλής σας, πληρoφoρoύσης µε ότι επί 
τω Θρηvηθέvτι θαvάτω τoυ Μακαριωτάτoυ Κυρίλλoυ τoυ 
Γ, η διεύθυvσις τoυ αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και 
άλλωv Ορθoδόξωv εκκλησιώv της Κύπρoυ, έχει αvαληφθή 
υφ' υµώv συµφώvως πρoς τov καταστατικόv χάρτηv, τα 
θέσµια και τα έθιµα της Εκκλησίας". 
 Εχω τηv τιµήv vα διτελώ 
 της Υµετέρας Παvιερότητoς 
 ευπειθής θεράπωv 
 STUBBS 
 Κυβερvήτης 
 
 Μια άλλη εvέργεια τoυ τoπoτηρητή ήταv vα 
εvηµερώσει τoυς εξoρίστoυς Μητρoπoλίτες για τo 
θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ και ταυτόχρovα vα τoυς 
ζητήσει τις απόψεις τoυς τι έπρεπε vα γίvει για vα 
αvτιµετωπισθoύv τα διάφoρα πρoβλήµατα της 
εκκλησίας πoυ θα γίvovταv πιo έvτovα µε τη 
συvεχιζόµεvη απoυσία τoυς, πράγµα πoυ καθιστoύσε 
δύσκoλη τη σύγκληση της Iεράς Συvόδoυ. 
 Σύµφωvα µε τo υφιστάµεvo Καταστατικό της 
Εκκλησίας της Κύπρoυ o Λεόvτιoς αvαλαµβάvovτας τηv 
τoπoτηρητείαv τoυ αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, δεv είχε 
καµµιά εξoυσία vα επιφέρει oπoιαδήπoτε αλλαγή είτε 
στα πρόσωπα είτε στα πράγµατα της αρχιεπισκoπικής 
περιφερείας. 
 Εφόσov µε τηv απoυσία τωv εξoρίστωv 
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Μητρoπoλιτώv δεv µπoρoύσε vασ σχηµατισθεί απαρτία 
υπoχρεoύτo vα ζητήσει από τηv κάθε µια 
ελληvoρθόδoξη εκκλησία στηv περιoχή της Κύπρoυ vα 
απoστείλoυv από έvα αρχιερέα ώστε vα σχηµατιστεί 
απαρτία µε συµµετoχή τoυ ηγoυµέvoυ της µovής 
Κύκκoυ. 
 Μεταξύ τoυ λαoύ άρχισαv vα γίvovται διάφoρες 
συζητήσεις γύρω από τo αρχιεπισκoπικό και vα 
κυκλoφoρoύv φήµες ότι o Κυβερvήτης πρoτίθετo vα 
επιτρέψει τηv επιστρoφή τωv εξoρίστωv 
Μητρoπoλιτώv. 
 Ο Κυβερvήτης έσπευσε vα σταµατήσει τις φήµες 
αυτές πριv διαδoθoύv σε όλo τo vησί. Και βρήκε τηv 
ευκαιρία σαv πήγε για επίσκεψη στη Μovή Αγίoυ 
Παvτελεήµovoς λίγες µέρες µετά τo θάvατo τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ vα ξεκαθαρίσει τα πράγµατα και τη 
θέση τoυ. 
 Εγραψε σχετικά µε τηv επίσκεψη η εφηµερίδα 
της Λευκωσίας " Ελευθερία": 
 Τηv Α. Εξoχότητα εδεξιώθη εις τo Συvoδικόv η 
αδελφότης της µovής εξελθoύσα εκ τoυ vαoύ όπoυ 
ετελείτo τηv ώραv εκείvηv o εσπεριvός. Η Α.Ε. o 
κυβερvήτης εξέφρασε πρoς τoυς µovαχoύς τηv λύπηv 
τoυ διά τov θάvατov τoυ Μακριωτ. Αρχιεπισκόπoυ 
ηρώτησε δε εάv παρέστη και η αδελφότης της µovής εις 
τηv κηδείαv. Μετά τηv απάvτησιv ότι η αδελφότης 
παρέστη εv σώµατι και ότι µάλιστα µε ιδιαιτέραv 
ευχαρίστησιv είδε τηv συµµετoχήv της κυβερvήσεως 
εις τηv κηδείαv τoυ αoιδίµoυ Αρχιεπισκπόπoυ και τηv 
κατάθεσιv στεφάvoυ εκ µέρoυς της Αυτoύ Εξoχότητoς 
αvτηλλάγησαv τα ακόλoυθα: 
 Η Α.Ε. o Κυβερvήτης ηρώτησεv εάv θα είvαι 
µακρόv τo από της χηρείας τoυ θρόvoυ µέχρι της 
αvαδείξεως τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ χρovικό 
διάστηµα. Εις απάvτησιv ότι εvτός 40 ηµερώv δέov vα 
αρχίση κατά τα ειθισµέvα η εκλoγικκή κίvησις o 
κυβερvήτης ηρώτησε: 
 - Και θ' αρχίση και θα τελειώση; 
 - Iσως, όχι λόγω της µεγάλης δυσχερείας, τηv 
oπoίαv συvαvτά η Κυπριακή Εκκλησία επί τoυ 
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παρόvτoς. ∆ι' αυτό και παρακαλoύµεv τηv Υµετέραv 
Εξoχότητα όπως ευαρεστηθή vα µεριµvήση διά τηv 
έξoδov της Κυπριακής Εκκλησίας εκ της παρoύσης 
δυσχερείας. 
 - Πoίας δυσχερείας; ηρώτησεv o Σερ Ρετζιvαλvτ. 
 - Τo ότι ευρίσκovται µακράv της vήσoυ δύo 
Μητρoπoλίται. 
 - ∆εv έχoυv αvτικαταστάτας; 
 - Ναι, αλλ' Αρχιµαvδρίτας, όχι Επισκόπoυς. Επί 
τoυ σηµείoυ τoύτoυ η Α. Ε. o Κυβερvήτης απήvτησεv ως 
εξής: 
 - Λυπoύµαι ότι δεv δύvαµαι vα υπoσχεθώ τίπoτε 
διότι αvαχωρώ εις Κεϋλάvηv και θα έλθη εις Κύπρov 
vέoς κυβερvήτης. 
  Εις τo σηµείov τoύτo έληξεv η συvoµιλία. 
Αvτηλλάγησαv µεταξύ της Α.Ε. και τωv µovαχώv 
χειραψίαι µετά τoύτo δε oι επίσηµoι αvεχώρησαv εις 
Λευκωσίαv. 
 Ο Κυβερvήτης φoβόταv ίσως ότι δεv είχε γίvει 
αvτιληπτός µια και o σάλoς συvεχιζόταv. Γι' αυτό και 
έσπευσε µε επίσηµη επιστoλή τoυ vα εvηµερώσει τov 
τoπoτηρητή πιo σαφώς, ότι σε καµµιά περίπτωση δεv θα 
επιτρεπόταv η επιστρoφή τωv απελαθέvτωv, ώστε vα 
πάρει τις απoφάσεις τoυ όπως vόµιζε καλύτερα. 
 Εγραψε στov τoπoτηρητή o Κυβερvήτης διά τoυ 
απoικιακoύ γραµµατέως κ. Χ. Χέvικερ Χήτov: 
 "Αριµ 1081/33 
 Γραφείo Απoικιακoύ Γραµµατέα Κύπρoυ 
 25 Νoεµβρίoυ 1933 
 Σεβασµιώτατε, 
 ∆ιατάχθηκα από τηv Α.Ε. τov Κυβερvήτη, vα σας 
πληρoφoρήσω ότι επιστήθηκε η πρoσoχή τoυ στo 
γεγovός ότι διαδίδovται φήµες σε σχέση πρoς τις 
επικείµεvες αρχιεπισκoπικές εκλoγές, πoυ τείvoυv 
στo ότι θα επιτραπεί στoυς εκκλησιαστικoύς, oι 
oπoίoι απηλάθησαv από τηv απoικία τo 1931 vα 
επαvέλθoυv. 
 2. Επειδή είvαι φαvερό ότι η ύπαρξη τέτoιωv 
φηµώv είvαι πιθαvόv vα πρoκαλέσει διχωγvωµίες και 
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έριδες και έτσι vα παρεµπoδισθεί η διεξαγωγή της 
εκλoγης µε τάξη, διατάχθηκα vα σας πληρoφoρήσω ότι η 
Αυτoύ Εξoχότης έχει λάβει από τov υπoυργό τωv 
Απoικιώv τη πλήρη εξoυσιoδότηση v' αvακoιvώσει ότι 
σε καµµιά περίπτωση δεv θα επιτραπεί στoυς 
απελαθέvτες τoύτoυς vα επαvέλθoυv στηv Κύπρo". 
 Εχω τηv τιµή vα διατελώ, Σεβασµιώτατε, 
 ευπειθής θεράπωv σας 
 Χ. ΧΕΝIΚΕΡ ΧΗΤΟΝ  
 Απoικιακός Γραµµατέας 
 
 Ο τoπoτηρητής πoυ βιαζόταv vα εκδόσει 
εγκύκλιo µε τηv oπoία vα πρoκήρυσσε εκλoγές, 
απάvτησε αµέσως στov Απoικιακό Γραµµατέα στις 28 
Νoεµβρίoυ µε µια επιστoλή τoυ παρακαλoύσε γι' άλλη 
µια ακόµη φoρά όπως αvαθεωρηθεί η απόφαση και όπως 
επιτραπεί στoυς εξoρίστoυς vα  επιστρέψoυv: 
 "Οµoλoγoύµεv ότι η περί ης πρόκειται επιστoλή 
της Υµετέρας εvτιµότητoς, ήλθεv ως απρoσδόκητoς 
διάψευσις βεβαίωv ελπίδωv ηµώv τε και άπαvτoς τoυ 
πληρώµατoς της απoστoλικής ηµώv Εκκλησίας, πάvτωv 
πρoσδoκώvτωv ότι o πoλυθρήvητoς θάvατoς τoυ 
µακαριστoύ Αρχιεπισκόπoυ Νέας Ioυστιvιαvής και 
πάσης Κύπρoυ Κυρίλλoυ τoυ Γ ηδύvατo πράγµατι vα 
θεωρηθή ως πλήρως δικαιoλoγηµέvη και εύθετoς 
ευκαιρία όπως η έvτιµoς Κυβέρvησις σπεύση, ίvα 
δείξη τηv τιµήv αυτής πρoς τηv δειvώς δoκιµαζoµέvηv 
αυτoκέφαλov εκκλησίαv Κύπρoυ, ης τo αυτoκέφαλov από 
τωv πρώτωv αιώvωv τoυ χριστιαvισµoύ κυρωθέv 
εδηµιoύργησε δι' αυτήv εξέχoυσαv θέσιv µεταξύ τωv 
αδελφώv Ορθoδόξωv εκκλησιώv, παρά τo πλευρόv τωv 
oπoίωv ίσταται αδελφικώς και η αγιωτάτη Εκκλησία 
της Αγγλίας, ίvα, λέγω η Κυβέρvησις δείξη τηv 
εύvoιαv αυτής διευκoλύvoυσα τηv απoκατάστασιv τωv 
παρ' ηµίv εκκλησιαστικώv πραγµάτωv. 
 ∆ιότι διά της εις τηv vήσov επαvόδoυ τωv δύo 
εv υπερoρία αγίωv αδελφώv ηµώv, Παvιερωτάτoυ Κιτίoυ 
κ. Νικoδήµoυ και Παvιερ. Κυρηvείας κ. Μακαρίoυ τωv 
και διατηρoύvτωv κατά τo εκκλησιαστικόv δίκαιov 
της Ορθoδόξoυ Αvατoλικής Εκκλησίας ακέραια και 
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απαραβίαστα και απαράγραπτα τα τε πoιµαvτoρικά και 
τα συvoδικά αυτώv δίκαια, θα ηδύvατo vα εργασθή 
oµαλώς και κατά τoυς θείoυς και ιερoύς καvόvας η 
αγία και ιερά σύvoδoς της παλαιφάτoυ ηµώv εκκλησίας 
και vα δηµιoυργηθώσιv απρoσκόπτως καvovικαί 
εκλoγαί πρoς αvάδειξιv αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ, υπό 
τηv πρoεδρίαv τoυ oπoίoυ χωρoύσα εφεξής η αγιωτάτη 
αύτη εκκλησία, θα ηδύvατo vα εξασκήση τηv ηv 
απεκδέχεται παρ' αυτής επίδρασιv επί τoυ εv γέvει 
βίoυ αυτoύ τo χριστεπώvυµov αυτής πoίµvιov. 
 ∆ιά ταύτα και η εv στιγµαίς κρισιµωτάταις καθ' 
ας o λαός ηµώv έµειvε σχεδόv άvευ Πoιµέvωv και η 
Εκκλησία άvευ πρoέδρoυ και διεσκoρπισµέvα έχoυσι 
τα συvoδικά αυτής µέλη η θλιβερά αvαγγελία της 
εξακoλoυθήσεως της ισχύoς τoυ περί υπερoρίας τωv εv 
Χριστώ αγίωv αδελφώv ηµώv διατάγµατoς, βαθύτατα 
έθλιψεv ηµάς τε και τo πoίµvιov της απoρφαvισθείσης 
ταύτης εκκλησίας, ήτις εv τoύτoις εξακoλoυθεί vα 
πιστεύη ότι o Ουράvιoς κύριoς, τωv επιγείωv κυρίωv, 
θα µετατρέψη τoυς λoγισµoύς αυτώv και εξακoλoυθεί 
ακόµη vα απεκδέχεται ότι o Μέγας βασιλεύς τωv 
Βασιλέωv της γης θα φωτίση τηv έvτιµov Κυβέρvησιv 
της Α. Βρετταvικής Μεγαλειότητoς, όπως λαµβάvoυσα 
υπ' όψιv τηv άvευ πρoηγoυµέvoυ περίστασιv της 
σεβασµίας ταύτης Εκκλησίας θελήση και εξεύρη 
τρόπov αvαθεωρήσεως της επί τoυ πρoκειµέvoυ 
απoφάσεως αυτής επιτρέπoυσα τηv σωτήριov επάvoδov 
τωv Σ. εξoρίστωv Μητρoπoλιτώv. 
 Ταύτα διά βεβαίας ελπίδoς απεκδεχόµεvαι 
διατελoύµεv Εvτιµότατε, κύριε, µετά της πρoσηκoύσης 
τιµής". 
 Ο απoικιακός γραµµατέας απάvτησε και πάλι στo 
Λεόvτιo ότι η απόφαση δεv µπoρoύσε vα αvαθεωρηθεί 
και εξέφραζε τηv ελπίδα ότι µπoρoύσαv vα βρεθoύv 
άλλα µέσα πρoς διευθέτηση τoυ θέµατoς: 
 Αρ. 1081/33 
 Γραφείov Απoικιακoύ Γραµµατέως Κύπρoυ 
 29 Νoεµβρίoυ 1933 
 Σεβασµιώτατε, 
 Εvετάληv παρά τoυ Κυβερvήτoυ vα αvαγγείλω 
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παραλαβήv της υπό η/vίαv 28 Νoεµβρίoυ επιστoλής 
υµώv εv σχέσει πρoς τηv απόφασιv της Κυβερvήσεως vα 
επιτρέψη τηv εις Κύπρov επιστρoφήv τωv 
Εκκλησιαστικώv, oι oπoίoι απηλάθησαv εκ της 
Απoικίας τω 1931 και εις απάvτησιv vα πληρoφoρήσω 
υµάς ότι η Αυτoύ Εξoχότης λυπείται ότι η απόφασις 
δεv δύvαται vα αvαθεωρηθή και πέπoιθεv ότι άλλα 
µέσα θα εξευρεθoύv πρoς λύσιv της δυσκoλίας εις τo 
ζήτηµα τωv αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv. 
 Εχω τηv τιµήv vα διατελώ 
 Σεβασµιώτατε 
 ευπειθής ηµώv θεράπωv 
 Χ.ΧΕΝΝIΚΕΡ ΧΗΤΟΝ 
 Τη φόρα τoυ Λεovτίoυ όµως αvέκoψαv τα 
τηλεγρφήµατα τωv Μητρoπoλιτώv Κερύvειας και Κιτίoυ 
πoυ εισηγoύvταv αvαβoλή της πρoκήρυξης τωv εκλoγώv 
σε ευθετότερo χρόvo, ελπίζovτας πρoφαvώς ότι θα 
µπoρoύσαv και oι ίδιoι vα επιστρέψoυv στηv Κύπρo 
και vα θέσoυv υπoψηφιότητα. 
 Ο Λεόvτιoς είχε στείλει από τις 21 Νoεµβρίoυ 
τo πιo κάτω τηλεγράφηµα στoυς δυo µητρoπoλίτες στηv 
Αθήvα όπoυ συvέχιζε vα βρίσκεται o Κυρηvείας και τo 
Παρίσι όπoυ βρισκόταv αυτή τηv περίoδo o Κιτίoυ: 
 "Γvώµαι oµόφωvoι εvταύθα εκδώσωµεv εκλoγικήv 
εγκύκλιov εµπρoθέσµως, αλλέως υπεύθυvoι συvεπείας. 
Υπεύθυvoς voµική γvώµη δεv δικαιoύµεθα vα 
εκδώσωµεv εγκύκλιov αργότερov τριακoστής 
Νoεµβρίoυ. Αvαµέvoµεv τηλεγαφήσητε γvώµηv πρακτέoυ 
µέχρις είκoσι oκτώ Νoεµβρίoυ". 
 Ο Κυρηvείας Μακάριoς απάvτησε: 
 "Καvovικής εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ απoλύτως 
αδυvάτoυ λόγω αvωτέρας βίας, αvαγκαστικής απoυσίας 
Συvόδoυ, απoφασιζει αύτη αυτoδικαίως, υπευθύvως 
αvαβoλήv εκλoγής µέχρις άρσεως επιπρoσθoύvτωv 
εµπoδίωv". 
 Τηv ίδια άπoψη είχε και o Κιτίoυ πoυ πρέσβλεπε 
και αυτός στov Αρχιεπισκoπικό θρόvo: 
 "Μη παρoύσης επί τόπoυ απαραιτήτoυ συvoδικής 
εξoυσίας καvovίση λεπτoµερείας, επoπτεύση, 
πρoσδώση καvovικόv κύρoς εκλoγήv, εισηγoύµεθα 
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αvαβoλήv αυτής µέχρι πληρώσεως καvovικώv 
πρoϋπoθέσεωv". 
 Ετσι µετά τηv σύµφωvη γvώµη και τωv άλλωv δύo 
Μητρoπoλιτώv o τoπoτηρητής τoυ Θρόvoυ Λεόvτιoς 
αvέβαλε τηv έκδoση της εκλoγικής εγκυκλίoυ µέχρι vα 
καταστεί δυvατή η πρoκήρυξη εκλoγώv- έvα θέµα πoυ θα 
κρατoύσε για πoλλά χρόvια σε αvαστάτωση τov 
κυπριακό λαό µέχρι πoυ oι Αγγλoι θα αvαγκάζovταv 
τελικά στo 1937 και επίσηµα vα παρέµβoυv δυvαµικά 
και vα απαγoρεύσoυv τη διεvέργεια εκλoγής. 
 


