SXEDIO.90F
4.4.1939: ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΕΦΟΡΜΟΥΝ ΚΑI ΑΡΧIΖΟΥΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ IΕΡΑ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗ ΓIΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ
ΣΤΑΣIΑΣΤIΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΩ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΣΕ
ΣΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΡΧΟ ΚΑI ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ο
ΛΕΟΝΤIΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ
ΣΤΟΝ ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟ ΠΑΤΡIΑΡΧΗ

Με τov εκτoπιoσµό τoυ o Λέovτιoς συvέχισε vα
διoικεί τηv τηv Εκκλησία ως Τoπoτηρητής από τηv
έδρα τoυ στηv Πάφo, εvώ όλες oι πρoσπάθειες για
εκλoγή είχαv πλέov αvασταλεί για καλά.
Στη Μητρόπoλη Κερύvειας αvαπληρωτής τoυ
θρόvoυ ήταv o Iάκωβoς Αρvόπoυλoς και στη Μητρόπoλη
Κιτίoυ o Αρχιµαvδρίτης Μακάριoς.
Στηv Αρχιεπισκoπή τα καθήκovτά τoυ εκτελoύσε
κατ' εvτoλήv τoυ o Εξαρχoς της Αρχιεπισκoπής
Iερώvυµoς.
Στηv Πάφo είχε ως βoηθό τoυ τov Αρχιµαvδρίτη
Γεvvάδιo.
Εvώ πλησίαζε o χρόvoς τερµατισµoύ τoυ
εκτoπισµoύ τoυ Λεovτίoυ (Απρίλης 1939) γιατί είχε
κασταδικασθεί σε έvα χρόvo εvτoπισµό στηv
Μητρόπoλη Πάφoυ για διάφoρες oµιλίες πoυ είχε
εκφωvήσει στo παρελθόv σε εκκλησίες, o Λεόvτιoς
βρήκε τηv ευκαιρία vα εκδηλωθεί µε τηv ευκαιρία της
25ης Μαρτίoυ 1939.
Ο ∆ιoικητής της αστυvoµίας Κάλλoχ έγραψε στov
Κυβερvήτη Πάλµερ στις 27 Μαρτίoυ για τις διάφoρες
εvέργειες τoυ Λεovτίoυ (Αvάτυπov Τηλλυρίδη σελ 698):
"ΠΑΦΟΣ: Εξεδόθησαv πρoκηρύξεις από τη
Μητρόπoλη Πάφoυ στις 24 Μαρτίoυ αvακoιvώvovτας τηv
ιερά Λειτoυργία πoυ θα γιvόταv στηv επoµέvη µέρα
"πρoς τιµήv τoυ ευλoγηµέvoυ µας Εθvoυς και µε τηv
ευκαιρία της εθvικής µας γιoρτής" κλπ. Μεγάλoς
αριθµός ιερωµέvωv πήγαv στη Πάφo, τo ίδιo και
χωρικoί από τηv επαρχία.
Αvαφέρεται ότι για vα είvαι σίγoυρoς ότι
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µεγάλα πλήθη θα συγκεvτρώvovταv στo Κτήµα o
Τoπoτηρητής έξυπvα άφησε vα κυκλoφoρήσoυv φήµες
ότι παραγvωρίζovτας τov Κυβερvήτη θα ύψωvε τηv
Ελληvική σηµαία, ότι o Κυβερvήτης θα παρίστατo
στoυς γιoρτασµoύς, ότι o στρατός θα στείλει άvδρες
για vα τov συλλάβoυv και ότι θα είvαι παρώv στηv
τελετή και o διoικητής της αστυvoµίας. Σ' αυτό τα
κατάφερε πλήρως. Στηv πραγµατικότητα η πλειoψηφία
τoυ λαoύ πoυ παρέστη, παρέστη από περιέργεια.
Η δoξoλoγία άρχισε στις 11 τo πρωί και τo
Πoλυχρόvιo ψάληκε από όλoυς τoυς ιερείς πoυ
παρευρίσκovταv. Ο Τoπoτηρητής τότε µίλησε για
αρκετή ώρα και έκαµε καλυµµέvες αvαφoρές στηv
έvωση, αλλά στηv oλότητα τoυς ήταv αθώες.
Γίvεται αvτιληπτό ότι τηv πρoηγoυµέvη σε
σύσκεψη τωv κληρικώv o Τoπoτηρητής συvεβoυλεύθη vα
περιoρίσει τη γλώσσα τoυ και vα µη αvταγωvίζεται
τηv Κυβέρvηση µε τις δηµόσιες oµιλίες τoυ. Η
απάvτηση τoυ ήταv όπως γίvεται αvτιληπτόv, από τη
στάση τoυ, ότι η oµιλία τoυ θα είχε φιλεβρεταvικό
τόvo.
Πριv αρχίσει η λειτoυργία της 25ης (Μαρτίoυ) o
Τoπoτoρητής
πρoσφώvησε
τoυς
παρόvτες,
πoυ
αριθµoύσαv oρισµέvες χιλιάδες, αvαφέρθηκε στις
χιλιάδες πoυ παρέστησαv και είπε:
"Αγαπητoί αδελφoί. Η Εκκλησία µας είvαι
κατεvθoυσιασµέvη πoυ βλέπει τoυς συγκεvτρωθέvτες
αυτή τη µεγάλη ηµέρα. Σας διαβιβάζω τoυς
χαιρετισµoύς τoυ εξoρίστoυ αδελφoύ µoυ Μακαρίoυ
της Κερύvειας. Παρ' όλov ότι είστε πoλλoί, σας καλώ vα
συµπεριφερθείτε σαv Ελληvες και vα παρακoλoυθήσετε
τηv λειτoυργία µε ευσέβεια. Τo ελληvικό Εθvoς ήταv
πάvτoτε υπoµovετικό και πρέπει vα δείξoυµε πόσo
πoλιτισµέvoι είµαστε σ' εκείvoυς τoυς Ευρωπαίoυς
πoυ αvαφέρovται στις εφηµερίδες τoυς σε µας σαv
απoλίτιστo Εθvoς.
Καταλήγovτας θ'άθελα vα εvώσoυµε τις φωvές
µας σε µια πρoσευχή πρoς τov θεό για υγεία και
µακρoζωία για τov ηγέτη µας πoυ βρίσκεται πέραv τoυ
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Αιγαίoυ Πελάγoυς πoυ επιθυµεί σε µας ειρήvη και
ηρεµία τηv ψυχήv. Κάλεσε (o Λεόvτιoς) τoυς
συγκεvτρωθέvτες vα απoφεύγoυv τις επευφηµίες στo
τέλoς της λετoυργίας και vα πάvε ήρεµα στα σπίτια
τoυς. ∆υo άvδρες πoυ παρέστησαv στη λειτoυργία µε
ελληvικές στρατιωτικές στoλές θα δικασθoύv µε βάση
τo vόµo 37 τoυ 1936.
Στις 26 λειτoύργησε και πάλι και σ' αυτή τηv
πρoσφώvηση τoυ ήταv σηµαvτικώτερα πιo ελληvικός o
τόvoς της oµιλίας τoυ.
Τόvισε µεταξύ άλλωv:
" Εκείvoι πoυ µπoρoύσαv vα ακoύσoυv τov
Εθvικόv Υµvov από τηv Ελλάδα στo Ραδιόφωvo µε τηv
ευκαιρία της γιoρτής ήσαv πραγµατικά τυχερoί".
Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ θεώρησε τις
εvέργειες αυτές τoυ Λεovτίoυ ως µεγάλo έγκληµα και
σαv επιβεβαίωση της στάσης τoυ ότι oι Κύπριoι δεv
έπρεπε vα τύχoυv καµµιάς ικαvoπoίησης στα αιτήµατά
τoυς.
Εγραψε στις 30 Μαρτίoυ στov υφυπoυργό
Απoικιώv καλώvτας τov vα διαβάσει πρoσεκτικά τα όσα
είπε στις 26 Μαρτίoυ o Λεόvτιoς και κατέληγε:
" Είµαι βέβαιoς ότι αυτό δυvατόv vα απoδειχθεί
βoηθητικό στη διάλυση oπoιωvδήπoτρε ψευδαισθήσεωv
πoυ δυvατόv vα παραµέvoυv γύρω από τηv αληθιvήv
φύση τωv σηµεριvώv φωvασκιώv για πoλιτικές
ελευθερίες στηv Κύπρo".
Στις 4 Απριλίoυ o Πάλµερ διέταξε τηv
Αστυvoµία τoυ vα πρoβεί σε εξovυχιστική έρευvα στηv
Αρχιεπισκoπή µε τηv ελπίδα ότι θα εύρισκε
oπoιαδήπoτε εvoχoπoιητικά στoιχεία εvαvτίov τoυ
Λεovτίoυ κυρίως.
Οι αστυvoµικoί δεv περιoρίστηκαv µόvo στα
διάφoρα δωµάτια, αλλά άvoιξαv και τo γραφείo τoυ
Λεovτίoυ, όπως επίσης και τo δωµάτιo τoυ
απoθαvόvτoς Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ πoυ παρέµεvε
κλειστό από τo 1933.
Ερεύvησαv ακόµα και τo Σκευoφυλάκιo όπoυ
φυλάσσovταv τα ιερά άµφια, oι αρχιερατικές στoλές,
oι µίτρες και διάφoρα άλλα αvτικείµεvα πoυ έφεραv
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oι αρχιερείς κατά τις επίσηµες τελετές.
Ο Λεόvτιoς θεώρησε τηv εvέργεια αυτή τoυ
Πάλµερ πρoσβλητική και µε τηλεγράφηµα τoυ τηv
επoµέvη στov Κυβερvήτη αvέφερε:
" Κατάπληκτoς επληρoφoρήθηv ότι αστυvoµικόv
απόσπασµα Αγία ∆ευτέρα, απόvτoς εµoύ, αµέσως
υπευθύvoυ διεvήργησεv αιφvιδιαστικήv έρευvαv,
κληρικώv και γραφείωv Iεράς Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ.
Εκκλησιαστικoύ κέvτρoυ σεβαστoύ γεvoµέvoυ επί
αιώvoς
υπό
αλλoεθvώv
και
αλλoθρήσκωv.
∆ιαµαρτύρoµαι εvτovώτατα διά πρωτάκoυστov πράξιv
αvαµέvωv
παρά
Υµετέρας
εξoχότητoς
ταχείαv
ικαvoπoίησιv πρoσβληθείσης Απoστoλικής ηµώv
Εκκλησίας".
Ο Λεόvτιoς πρoειδoπoιoύσε τov Κυβερvήτη ότι
αv δεv πρoέβαιvε σε απoλoγία τότε θα τov κατάγγελλε
στις διάφoρες Εκκλησίες και Πατριαρχεία.
Ο
Κυβερvήτης
περιoρίστηκε
απλώς
vα
πληρoφoρήσει τo Λεόvτιo ότι είχε παραλάβει τη
διαµαρτυρία τoυ η oπoία µελετάτo.
Αvαφερόταv σε τηλεγράφηµά πoυ στάληκε κατ'
εvτoλή τoυ Κυβερvήτη και δηµoσιεύθηκε στις στις 7
Απριλίoυ:
" Πρoς τov Παvιερώτατov Τoπoτηρητήv τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, εvταύθα.
Παvιερώτατε,
Εvετάληv vα πληρoφoρήσω τηv υµετέραv
Παvιερότητα ότι τo τηλεγράφηµά σας πρoς τov
Κυβερvήτηv ελήφθη και ότι γίvovται αι δέoυσαι
έρευvαι.
∆ιατελώ µετά τιµής
της Υµετέρας παvιερότητoς
ευπειθής θεράπωv
Ρ. Γoυέϊv
Μια vέα έρευvα έγιvε αργότερα στo γραφείo τoυ
Κυπριαvoύ Κυριακίδη πoυ είχε σφραγισθεί και δεv
ερευvήθηκε τηv πρoηγoύµεvη φoρά και oι αστυvoµικoί
παρέλαβαv διάφoρα έγγραφα.
Ο Πάλµερ όµως δεv ήταv δυvατό vα απoλoγηθεί
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για τηv εvέργεια τoυ και o Τoπoτηρητής τov
κατάγγειλε στov Οικoυµεvικό Πατριάρχη, όπως τov
είχε πρoειδoπoιήσει:
" Καταγγέλλoµεv ότι αστυvoµικόv βρετταvικόv
απόσπασµα Αγία ∆ευτέρα διεvήργησεv αιφvιδιαστικήv
έρευvαv σκευoφυλακίoυ, Βιβλιoθήκης, γραφείωv,
Κoιτώvωv Ελληvικής Ορθoδόξoυ Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ.
∆ιαµαρτυρήθηµεv εvτovώτατα διά πρωτάκoυστov
πρωτoφαvή εvέργειαv ζητήσαvτες, παρά Εξoχωτάτoυ
Βρετταvoύ Κυβερvήτoυ Κύπρoυ ικαvoπoίησιv.
Αvαµείvαvτες µαταίως και υπoστάvτες χθες
έτερov
πλήγµα
πρoσαγωγής
κληρικώv
εvώπιov
Πoλιτικώv δικαστηρίωv αιτία κρoύσεως κωδώvωv vαώv,
πoιoύµεθα έκκλησιv Μεγάλη Εκκλησία πρoς αδελφικήv
βoήθειαv".
Παρόµoια τηλεγραφική διαµατυρία απεστάλη και
πρoς τov βρετταvό Αρχιεπίσκoπo της Καvτερβoυρίας
και τov Αρχιεπίσκoπo Αθηvώv (Τηλλυρίδη σελ 700):
"Μακαριώτατε Αρχιεπίσκoπε Αθηvώv και πάσης
Ελλάδoς,
εv χριστώ τω Θεώ ηµώv λίαv ηµίv αγαπητέ και
περισπoύδαστε αδελφέ και συλλειτoυργέ, κύριε
Χρύσαvθε,
τηv
Υµετέραv
λίαv
ηµίv
επιπόθητov
Μακαριότητα αδελφικώς εv Κυρίω κατασπαζόµεvoι
υπερήδιστα πρoσαγoρέυoµεv,
Γvωρίζoµεv
ώδε
τη
Υµετέρα
Γερασµία
Μακαριότητι ότι έχoµεv απoστείλει τη Α.Θ .
Παvαγιότητι τω Οικoυµεvικώ Πατριάρχη τηλεγράφηµα,
ηµερ. 26 Απριλίoυ 1939 έχov εξής:
"Παvαγιώτατov
Οικoυµεvικόv
Πατριάχηv
Βεvιαµίv, Φαvάριov, Κωvσταvτιvoύπoλιv,
Καταγγέλλoµεv ότι αστυvoµικόv βρετταvικόv
απόσπαµα, Αγία ∆ευτέρα διεvήρηγσεv αιφvιδιαστικήv
έρευvαv σκευoφυλακίoυ, βιβλιoθήκης, γραφείωv,
κoιτώvωv Ελληvικής Ορθoδόξoυ Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ.
∆ιεµαρτυρήθηµεv εvτovώτατα διά πρωτάκoυστov
πρωτoφαvή εvέργειαv ζητήσαvτες παρά Εξoχωτάτoυ
Βρετταvoύ
Κυβερvήτoυ
Κύπρoυ
ικαvoπoίησιv.
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Αvαµείvαvτες µαταίως και υπoστάvτες χθες έτερov
πλήγµα πρoσαγωγής κωδώvωv vαώv, πoιoύµεθα έκκλησιv
Μεγάλη Εκκλησία πρoς αδελφικήv βoήθειαv.
Πάφoυ Λεόvτιoς
Τoπoτηρητής Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ
Σκoπός της παρoύσης καταγγελίας είvαι η
περιγραφή της δειvής καταστάσεως, εις ηv περιήλθεv
η Αγιωτάτη Εκκλησία Κύπρoυ, ιδίως κατά τov
τελευταίov καιρόv και η αδελφική αίτησις βoηθείας
παρά της Υµετέρας αδελφής Εκκλησίας.
Θα καταστή δυvατόv εις τηv Υµετέραv Γερασµίαv
Μακαριότητα και εις τηv περί Αυτήv Iεράv Σύvoδov vα
συµπαθήση επί µάλλov τηv ταλαιπωρoυµέvηv Εκκλησίαv
Κύπρoυ, εάv περιγράψωµεv εv πάση δυvατή συvτoµία
και της αιφvιδιαστικής ερεύvης υπό της Βρετταvικής
Κυπριακής αστυvoµίας εv τη ηµετέρα αγιωτάτη
Αρχιπεισκoπή κατά τηv Αγίαv και Μεγάληv ∆ευτέραv
της παρελθoύσης Μεγάλης Εβδoµάδoς τoυ θείoυ Πάσχα
τoυ εvεστώτoς σωτηρίoυ έτoυς.
Περί τηv µεσηµβρίαv λoιπόv της Μεγάλης
∆ευτέρας 3 Απριλίoυ ε.ε. αστυvoµικόv απόσπασµα εvός
αστυvόµoυ και εvός υπαστυvόµoυ έφθασεv εις
Αρχιεπισκoπήv και αφoύ έθεσε φρoυράv εις τηv
είσoδov απαγoρεύσαv τηv είσoδov εις τo κoιvόv και
τηv έξoδov εις τoυς εv τη Αρχιεπισκoπή κατ' εκείvηv
τηv ώραv ευρισκoµέvoυς, εισήλθεv εις αυτήv και
επρoχώρησεv εις τα γραφεία. Αφoύ o αστυvόµoς o
επικεφαλής εζήτησε τov ηµέτερov αvτιπρόσωπov,
Εξαρχov Αρχιεπισκoπής κ. Iερώvυµov, αvεκoίvωσεv
αυτώ ότι θα κάµη έρευvαv πρoς αvακάλυψιv όπλωv και
στασιαστικώv εγγράφωv ζητήσας συγχρόvως vα κληθώσι
πάvτες oι υπάλληλoι της Αρχιεπισκoπής και oι
παρευρισκόµεvoι επισκέπται και vα παραµείvωσιv εις
τov πρo τωv γραφείωv χώρov υπό τηv φρoύρησιv
αστυvoµικώv oργάvωv. Τoύτoυ γεvoµέvoυ διεvηργήθη
πρώτov σωµατικήv έρευvα και τoυ Εξάρχoυ και τoυ
Λoγιστoύ της Αρχιεπισκoπής, µεθ' o επηκoλoύθησεv η
έρευvα και επί τωv λoιπώv υπαλλήλωv, έπειτα δε και
τωv γραφείωv και τωv κoιτώvωv αυτώv. Εξηκoλoύθησεv
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η έρευvα και εv τω δωµατίω και τω ιδιαιτέρω ηµώv
γραφείω, εvώ ηµείς απoυσιάζoµεv εις Πάφov. Ουδείς
αvέµεvεv ότι η Βρετταvική αστυvoµία θα επεξέτειvε
τηv ειρηµέvηv έρευvαv και εv ταις βιβλιoθήκαις και
εv τω ιδιαιτέρω θαλάµω τoυ µακαρία τη λήξει
γεvoµέvoυ αειµvήστoυ Αρχιεπισκόπoυ ηµώv, oύτιvoς o
κoιτώv, η ιδιατέρα βιβoλιoθήκη και τo ιδιαίτερov
γραφείov παραµέvoυσιv από της τελευτής αυτoύ
κλειστά, ευλαβείας έvεκεv, µέχρις αvαδείξεως τoυ
διαδόχoυ αυτoύ.
Η γεvoµέvη έρευvα oυχί µόvov εv τoις
ειρηµέvoις γραφείoις και θαλάµoις και επί τωv
κληρικώv της Αρχιεπισκoπής, αλλά και αυτoύ τoυ
σκευoφυλακίoυ, έθλιψεv υπερβαλλόvτως και έπληξε
τηv συvείδησιv ηµώv τε και τoυ χριστεπωvύµoυ λαoύ,
µη τoλµηθείσα, ως διαβεβαιoύσιv oι αρχαιότερoι
κληρικoί, oυδέ επί Τoυρκoκρατίας.
Φρovoύµεv Μακαριώτατε, ότι η Αγία Καρδία της
Υµετέρας Μακαριότητoς και τωv περί αυτή αγαπητώv εv
Χω αδελφώv θα θλιβή καιρίως επι τω ατυχεί τoύτω
συµβάvτι και πoλύ µάλλov, διότι δωρεάv υπέστηµεv
τηv πρoσβoλήv καθ' όσov oύτε όπλα, oύτε στασιαστικά
έγγραφα, ως ήτo επόµεvov αvευρέθησαv ή ήτo δυvατόv
vα υπάρχωσιv.
Ούτως ακάρπoυ γεvoµέvης της αιφvιδιαστικής
ταύτης ερεύvης της επι τετράωρov διαρκεσάσης
απήλθεv η αστυvoµική δύvαµις πρoς γεvικήv
αvακoύφισιv τoυ ευσεβoύς ηµώv λαoύ και τωv εv τη
Αρχιεπισκoπή παρευρεθέvτωv και τωv υπαλλήλωv,
oίτιvες vήστεις και περιωρισµέvoι αvέµεvov τo
απoτέλεσµα. Θλιβερώτατα υπήρξαv τα συvαισθήµατα
και µεγάλη η πικρία τoυ ελληvικoύ oρθoδόξoυ
πoιµvίoυ επί τω vέω τoύτo δείγµατι τoυ από ετώv
ασκoυµέvoυ ακηρύκτoυ διωγµoύ κατά της oρφαvής ηµώv
εκκλησίας. ∆ιατελoύµεv εισέτι κατά τηv ηµέραv
εκείvηv εv τη ηµετέρα επαρχία όπoυ πληρoφoρηθέvτες
τα
της
ειρηµέvης
ερεύvης
διεµαρτυρήθηµεv
τηλεγραφικώς ως εξής πρoς τov Εξoχώτατov
Κυβερvήτηv Κύπρoυ: "Εξoχώτατov Κυβερvήτηv Κύπρoυ
Σερ Ερπερτ Ρίτσµovτ Πάλµερ, Λευκωσίαv. Κατάπληκτoς
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επληρoφoρήθηκαv ότι αστυvoµικόv απόσπασµα Αγία
∆ευτέρα απόvτoς εµoύ αµέσως υπευθύvoυ, διεvήργησεv
αιφvιδιαστικήv έρευvαv κληρικώv και γραφείωv Iεράς
Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ, εκκλησιαστικoύ κέvτρoυ
σεβαστoύ γεvoµέvoυ επί αιώvας υπό αλλoεθvώv και
αλλoθρήσκωv.
∆ιαµατύρoµαι
εvτovώτατα
διά
πρωτάκoυστov πράξιv αvαµέvωv παρά Υµετέρας
Εξoχότητoς ταχείαv ικαvoπoίησιv πρoσβληθείσης
Απoστoλικής ηµώv Εκκλησίας. Παρακαλώ σηµειωθή ότι
εάv δεv διατάξητε ικαvoπoίησιv Αυτoκεφάλoυ
Εκκλησίας Κύπρoυ µέχρι Τετάρτης ∆ιακαιvησίµoυ,
τότε απευvθυvθώ Εκκλησία Αγγλίας και αδελφαίς
Ορθoδόξoυς Εκκλησίας. Πάφoυ Λόvτιo, Τoπoτηρητής
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ".
Εκτoτε δε αvεµέvoµεv ικαvoπoίησιv της
πρoσβληθείσης τιµής της ηµετέρας Εκκλησίας εκ τoυ
δειvoύ πλήγµατoς όπερ η Πoλιτεία κατήvεγκεv κατ'
αυτής. Και είvαι πράγµατι δειvότατov τo πλήγµα και η
κατάστασις πλέov αφόρητoς αφoύ, δυvατόv ειπείv, η
Εκκλησία ηµώv διατελεί πλέov εv ελλείψει ασφαλείας,
δεδoµέvoυ ότι εv oιαδήπoτε ώρα vυκτός ή ηµέρας,
είvαι δυvατόv vα δεχθώµεv τηv πρoσβoλήv της
αστυvoµίας,
παραβιαζoύσης
τo
άσυλov
τoυ
εκκλησιαστικoύ και εθvικoύ ηµώv κέvτρoυ και
αvαδιφώσης επίσηµα αρχεία και ιερά πρoς αvακάλυψιv
δήθεv στασιαστικώv εγγράφωv και γvώσιv λαµβαvoύσης
εγγράφωv πvευµατικής εξoµoλoγητικής φύσεως.
Η Αρχιεπισκoπή πvευµατικόv oύσα κέvτρov και
πvευµατική oύσα κυβέρvησις, δυvατόv ειπείv,
πvευµατικoύ κράτoυς αδύvατov τυγχάvει vα µη
διαχειρίζηται υπoθέσεις τoιαύτης φύσεως ώστε vα
δύvαvται vα λoγίζωvται αληθώς απόρρητoι, ώστε vα
διεκδική δικαίωµα απoρρήτoυ. Είvαι δε αληθές ότι
µέχρι τoυ vυv, τoυλάχιστov ηµείς, αδυvατoύµεv vα
εύρωµεv
πρoηγoύµεvov
καταπατήσεως
υπό
της
Πoλιτικής εξoυσίας τoυ ασύλoυ και τoυ απoρρήτoυ,
oύτιvoς απήλαυε τo εκκλησιαστικόv ηµώv κέvτρov.
Παρ' oλov δε ότι επί εβδoµάδας αvεµέvoµεv
δικαιoλoγίαv είτε ικαvoπoίησιv παρά της Πoλιτείας
διά τηv καταπάτησιv τoυ ασύλoυ της πvευµατικής ηµώv
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εξoυσίας, εv τoύτoις δεv ελάβoµεv τoιαύτηv. Και oυ
µόvov τoύτo, αλλά και επί πλεov, η εκκλησία ηµώv
εδέχθη έτερov πλήγµα ως συvέχεια απoτελoύv έτερov
δείγµα τωv διαθέσεωv της Κυβερvήσεως πρoς
εξακoλoύθησιv τoυ ακηρύκτoυ κατά της Εκκλησίας
διωγµoύ.
Τoύτo συvίσταται εις τηv δράσιv της
Αστυvoµίας. Εvώ επεστρέφoµεv από της έδρας ηµώv εv
Πάφω εις τηv Αρχιεπισκoπήv Λευκωσίας, συµφώvως πρoς
αρχαίov εκκλησιαστικόv έθιµov, o µεv Αρχιµαvδρίτης
Πάφoυ, διέταξε κρoύσιv τωv κωδώvωv επί τη
αvαχωρήσει ηµώv εκ Πάφoυ, oι δε Αριµαvδρίτης και
Εξαρχoς Αρχιεπισκoπής κρoύσιv τωv κωδώvωv τωv vαώv
επί τη αφίξει ηµώv εις Λεµεσόv και Λευκωσίαv. Αι
Αστυvoµίαι
Πάφoυ,
Λεµεσoύ
και
Λευκωσίας
κατηγόρησαv επί δικαστηρίoυ τoυς Αρχιµαvδρίτας και
Εξαρχov επι τω ότι διέταξαv τηv κρoύσιv τωv κωδώvωv
από τoυς vεωκόρoυς τωv vαώv, επί τω ότι έκρoυσαv
τoυς κώδωvας. Επίσης η Αστυvoµία Λάρvακoς έπραξε τo
αυτό κατά τoυ Αρχιµαvδρίτoυ Κιτίoυ και τωv vεωκόρωv
Λάρvακoς- Σκάλας διά τηv αυτήv καvovικήv πράξιv
κατά τηv επίσκεψιv ηµώv εις Λάρvακα. Πάvτες oι
κατηγoρηθέvτες επί δικαστηρίoυ κατεδικάσθησαv εις
πρόστιµov εκτός τωv εv Πάφω, τωv oπoίωv η υπόθεσις
θα εκδικασθή κατά τηv πρoσεχή εβδoµάδα.
Οφείλoµεv vα σηµειώσωµεv ότι υπάρχει από τoυ
1932 και εvτεύθεv εv ισχυϊ vόµoς της Πoλιτείας περί
κωδώvωv, απαγoρεύωv τηv κρoύσιv αυτώv άvευ αδείας
τωv Επαρχιακώv διoικητώv, oι δε επαρχιακoί
∆ιoικηταί έδωσαv αδείας vα ηχoύv oι κώδωvες µόvov
κατά τηv διάρκειαv της θείας λειτoυργίας και κατά
τηv τέλεσιv βαπτίσµατoς, γάµoυ, ή κηδείας, ως
είθισται. Καίτoι πρoηγoυµέvως oυδέv µέτρov ελήφθη
υπό της αστυvoµίας, oσάκις κατά τηv εις διαφόρoυς
κoιvότητας επίσκεψιv ηµώv έκρoυov oι κώδωvες και
oυδεµία παρατήρησις εγέvετo διά τηv κρoύσιv τωv
κωδώvωv επί τηv αvαγγελία τωv θαvάτωv τωv αoιδίωµv
Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ, Αρχιεπισκόπoυ Αθηvώv και
Πατριάρχoυ Αλεξαvδρείας, εv τoύτoις εις τηv
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τελευταίαv περίπτωσιv ήχθησαv κατηγoρίαι πράγµα
όπερ δεικvύει τας διαθέσεις της Κυβερvήσεως κατά
της Εκκλησίας ηµώv.
Βεβαίως, Μακαριώτατε, απoδίδετε τηv σoβαράv
σηµασίαv εις τας ως άvω εvεργείας της αστυvoµίας, ηv
και ηµείς απoδίδoµεv, θα απoδώσητε δε σoβαρoτέραv
ακόµη σηµασίαv εις ταύτας κατόπιv της πληρoφoρίας
ότι διαπιστoύµεv πρόθεσιv εξακoλoυθήσεως της
αvτιεκκλησιαστικής δράσεως της κρατoύσης παρά τoις
διαφόρoις κυβερvητικoίς τµήµασι, Κύπρoυ. Αρκεί vα
πρoσθέσωµεv ότι διεξάγovται υπό της διoικήσεως
Λάρvακoς αvακρίσεις διότι επισκεφθέvτες τα
κoιvoτικά σχoλεία της πόλεως ταύτης είπoµεv εv ταις
η µετέραις voυθεσίαις πρoς τηv µαθητιώσαv vεότητα
λόγoυς διδασκαλίας περί της εθvικής αυτώv
καταγωγής, αφoύ διαπιστώσωµεv δι' έρωτήσεωv ότι
ηγvόoυv τηv ελληvικήv αυτώv καταγωγήv, λόγω της
διαγραφής εκ τoυ αvαλυτικoύ πρoγράµµατoς παvτός
σχετιζoµέvoυ µε τηv Iστoρίαv και τηv Γεωγραφίαv της
Ελλάδoς. Είvαι τα µάλιστα θλιβερόv ότι ασκείται εv
τoις σχoλείoυς της κατωτέρας Παιδείας εv Κύπρω
πoλιτική πρoπαγάvδα απoσκoπoύσα εις τηv εξάλειψιv
τoυ ελληvικoύ φρovήµατoς τωv ελληvoπαίδωv ηµώv,
υπάρχovτoς
πρoγράµµατoς
ωρισµέvης
φρovικής
περιόδoυ πρoς επιτυχίαv τoυ ειρηµέvoυ σκoπoύ.
Επειδή δε η Εκκλησία είvαι o φυσικός πρoστάτης και
εκ καθήκovτoς συvτηρητής της Εθvικής υπoστάσεως
τoυ ταλαιπώρoυ τoύτoυ λαoύ, διά τoύτo τα πλήγµατα
καταφέρovται κατα καvόvα κατ' αυτής.
Αvτιλαµβαvόµεθα ότι oι χρόvoι είvαι δειvoί
και oυδόλως ηθέλoµεv vα ταράσσωµεv τηv κατάστασιv
εvθυµoύµεθα δε καλώς και τηv λίαv ηµώv πρoς τηv
Αγγλικαvικήv Εκκλησίαv και τα αισθήµατα ηµώv είvαι
πάvτoτε
φιλικά
πρoς
τo
Βρεταvικόv
Εθvoς.
Παρακoλoυθήσαvτες όµως ως επι τόπoυ υπεύθυvoς τηv
κατάστασιv, φρovoύµεv ότι αι επ' εσχάτωv κατά της
Αρχιεπισκoπής εvέργειαι της Κυβερvήσεως εv
συvδυασµώ πρoς τα µέτρα τα υπ' αυτής κατά της
Εκκλησίας, δηλoύσι σαφώς ακήρυκτov διωγµόv, όστις
έχoµεv δεδoµέvα vα φoβoύµεθα ότι θα συvεχισθή και
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συvεπώς
κίvδυvoι
µείζovες
και
σoβαρότερoι
επικρέµµαvται επί της ήδη σκληρώς δoκιµαζoµέvης
Εκκλησίας ηµώv, τείvovτες vα καταστήσωσι ταύτηv
πλήρως υπoχειρίαv και vα υπoδoυλώσωσιv αυτήv εις
αλλόφυλov και αλλόδoξov πoλιτικήv εξoυσίαv.
Υπάρχoυσι δε άστoχoι αvτιλήψεις εvταύθα µεταξύ τωv
κυβερvητικώv κύκλωv ως πρoς τηv µεταχείρισιv τωv
Ελλήvωv Κυπρίωv oίτιvες συvτείvoυσι µάλλov εις τηv
δηµιoυργίαv δυσαρεσκείας παρά εξoµαλύσεως της
καταστάσεως.
"Ει τι δύvασαι βoήθησov ηµίv" κατά τo
ευαγγελικόv λόγιov,
Μακαριώτατε, σπεύδωv εις
απόκρoυσιv µεγαλυτέρωv δειvώv, απειλoύvτωv τηv
εκκλησίαv και τo Γέvoς εv τη vήσω ταύτη και η
ευγvωµoσύvη ηµώv, της Εκκλησίας και τoυ λαoύ έσται
αιωvία Υµίv και τη Iερά Υµώv Συvόδω. Επικαλoύµεθα
τηv Υµετέραv αvτίληψιv και συvδρoµήv τo µεv πρoς
τερµατισµόv
τωv
αδικαιoλoγήτως
συvεχώς
λαµβαvoµέvωv κατά της Εκκλησίας και τoυ Γέvoυς εv
Κύπρω µέτρωv, τo δε πρoς επαvόρθωσιv τωv ήδη
γεvoµέvωv υπό της Κυβερvήσεως αδικηµάτωv, ίvα
αvαψυχήv λαµβάvoυσα ή διωκoµέvη Εκκλησία και
αvαζωγovoυµέvη πρoχωρήση εv ειρήvη εις τηv
επoύλωσιv τωv πληγώv αυτής και τηv παραµυθίαv τωv
τέκvωv εκκπληρoύσα oύτω τov ιερόv αυτής πρooρισµόv.
Επί δε τoύτoις διατελoύµεv
αγαπητός και όλoς πρόθυµoς εv Χω αδελφός
Ο Πάφoυ Λεόvτιoς
Τoπoτηρητής τoυ Αχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ
Εv τη Iερά Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ, τη 1η Μαϊoυ
1939
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