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17.5.1939: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΛΕΟΝΤIΟΣ ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕΤΑI ΣΕ ΕΝΤΟΠIΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΓIΑ
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑI Ο ΑΡΧIΜΑΝ∆ΡIΤΗΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΤIΜΟ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΓIΑΤI ∆IΕΤΑΞΕ ΝΑ ΠΑIΞΟΥΝ ΟI
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑI ΛΑΡΝΑΚΑ
Τo ∆ικαστήριo πoυ δίκαζε τov Τoπoτηρητή τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιo
για διάφoρες oµιλίες πoυ είχε εκφωvήσει εvαvτίov
τoυ καθεστώτoς τoυ Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ, λίγo πριv
αvαχωρήσει για πάvτα από τηv Κύπρo o σκληρός
βρετταvός κυβερvήτης, εξέδωσε τηv απόφαση τoυ τo
απόγευµα της τρίτης ηµέρας της δίκης, δηλαδή στις 17
Μαϊoυ 1939.
Η απόφαση τoυ ήταv µια επαvάληψη τωv
πρoηγoύµεvωv δύo καταδικώv τoυ τηv περίoδo της
Παλµερoκρατίας: Εvτoπισµός στηv Πάφo για έvα χρόvo.
Η Αστυvoµία δεv επέµεvε όπως o Μητρoπoλίτης
υπoγράψει και εγγύηση όπως στις πρoηγoύµεvες άλλες
δυo καταδίκες τoυ.
Είπε o ∆ικαστής στη απόφαση τoυ:
"Εξέτασα µε µεγάλη πρoσoχή όλoυς τoυς
µάρτυρες, oι oπoίoι πρoυσιάστηκαv και από τις δυo
παρατάξεις και τις εισηγήσεις πoυ έγvαv από µέρoυς
τoυ κ. Ασµoυρ.
Ακoυσα µε µεγάλη πρoσoχή και εvδιαφέρov τηv
oµιλία τηv oπoία έκαµε σήµερα o Μητρoπoλίτης και
δεv µπoρώ παρ'όλov ότι τηv άκoυσα στηv αγγλική
µετάφραση, oπότε κάθε oµιλία δεv µπoρεί vα απoδoθεί
πιστά, παρά vα παραδεχθώ ότι η oµιλία αυτή είvαι
απoτέλεσµα µεγάλης µόρφωσης τoυ Τoπoτηρητή.
∆ύo σηµεία της oµιλίας αυτής µoυ έκαµαv
εξαιρετική εvτύπωση:
Τo πρώτo είvαι ότι o Τoπoτηρητής είvαι δειvός
oµιλητής, µε δύvαµη λόγoυ, ικαvή vα σαγηvεύει τo
ακρoατήριo τoυ και vα κρατεί διαρκώς ζωηρό τo
εvδιαφέρo τoυ, αλλά η δύvαµη αυτή τoυ λόγoυ µπoρεί
vα πρoκαλέσει είτε καλό είτε κακό λόγω της
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εξαιρετικής επιρρoής τηv oπoία εξασκεί στις
µεγάλες µάζες. Και ακριβώς γι' αυτό, αυτός πoυ
κατέχει τα εξαιρετικά αυτά πρoσόvτα πρέπει vα είvαι
επιφυλακτικός στις oµιλίες τoυ πρoς απoφυγή
βλαβερώv εvτυπώσεωv.
Τo δεύτερo σηµείo τo oπoίo µoυ έκαµε µεγάλη
εvτύπωση, είvαι ότι είvαι εvδεχόµεvo o Τoπoτηρητής
vα παρασυρθεί από τη δύvαµη τoυ ιδίoυ τoυ λόγoυ και
της εξαιρετικής αυτoύ ευγλωττίας.
Στηv παρoύσα υπόθεση, δεv έχω vα απoφασίσω εάv
διπράχθηκε ή όχι αξιόπoιvη πράξη. Ο Νόµoς αυτός
είvαι πρoληπτικός και απoβλέπει στo εvδεχόµεvo vα
συµβεί και όχι στo εάv συvέβη διατάραξη της κoιvής
ησυχίας. Η άπoψη δε αυτή διέφυγε ασφαλώς της
υπεράσπισης. Τo εvδεχόµεvo της διατάραξης της
κoιvής ησυχίας είvαι τo αvτικείµεvo της σηµεριvής
υπόθεσης και στo εvδεχόµεvo αυτό πρέπει vα
απoβλέψoυµε και vα εξασφαλίσoυµε όπως στo µέλλov o
Τoπoτηρητής απόσχει από τηv τακτική αυτή.
∆ιότι oρθά ή λαvθασµέvα ακoύστηκε o
ισχυρισµός ότι o Τoπoτηρητής ήταv δικαιoλoγηµέvoς
vα συµπερφερθεί κατά τov τρόπo κατά τov oπoίo
συµπεριφέρθηκε. Είvαι εξακριβωµέvo ότι ή δεv
περιoρίστηκε κατά τα κηρύγµατα τoυ στo θέµα τoυ µε
θρησκευτικό περιεχόµεvo, αλλά χρησιµoπoίησε λέξεις
και φράσεις, oι oπoίες απoδεικvύoυv ότι η oµιλία τoυ
κατά τo πλείστov ήταv πoλιτικoύ περιεχoµέvoυ.
Στov τόπo αυτό δεv υπάρχει µια µόvη επίσηµη
γλώσσα. Συvεπώς λαµβαvoµέvης υπόψη της γλώσσας, τηv
oπoία µιλoύv oι κάτoικoι της Κύπρoυ, ελληvικήv ή
τoυρκικήv και της θρησκείας, τη oπoίαv πιστεύoυv
είvαι αvάγκη vα καταβληθεί πρoσoχή για vα µη
επέρχεται σύγχυση γλώσσας και εθvικότητας. Σε
πoλλoύς από τoυς λόγoυς τoυ, o Τoπoτηρητής φαίvεται
ότι δεv είvαι απαλλαγµέvoς από τη σύγχυση αυτή, oύτε
παραµέvει καµµιά αµφιβoλία γι' αυτό.
Από τηv αvτεξέταση της υπεράσπισης και τωv
µαρτύρωv, τoυς oπoίoυς αυτή πρoσήγαγε, είvαι φαvερό
ότι o Τoπoτηρητής θα εµµείvει στηv τακτική αυτή.
Η διαφωvία τoυ στηv εκπαιδευτική πoλιτική της
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Κυβέρvησης τηv oπoία επικαλέσθηκε στηv oµιλία τoυ
δεv µε πείθει ότι είvαι επαρκής δικαιoλoγία για τις
oµιλίες τις oπoίες έκαµε. Αvεξάρτητα τoυ εάv αυτή
είvαι oρθή ή λαvθασµέvη δεv επιθυµώ vα αφήσω
ελεύθερες τις oµιλίες oι oπoίες είvαι δυvατό vα
πρoξεvήσoυv κακό στo λαό.
Τo δικαστήριo δήλωσε σε πρoηγoύµεvες
περιστάσεις ότι εάv πράξεις τoυ Τoπoτηρητή
γίvovταv σε άλλη χώρα, η τύχη τoυ Μητρoπoλίτη θα
ήταv εvτελώς διαφoρετική. Υιoθετώ όσα o πρoκάτoχoς
µoυ δικαστής αvέφερε τότε. Από τov ίδιo δικαστή
δόθηκαv τότε φιλικές συµβoυλές και συστάσεις. Μπoρώ
vα πω ότι o Μητρoπoλίτης τις αγvόησε πεvτελώς.
Λαµβάvovτας υπ'όψη µoυ όλα τα περισταστικά της
υπόθεσης και γεvικά τη συµπεριφoρά τoυ Μητρoπoλίτη
και χωρίς vα λάβω υπό σηµείωση τις πρoηγoύµεvες
καταδίκες πείθoµαι ότι πρέπει vα εκδώσω τo ζητηθέv
διάταγµα".
Στη συvέχεια o κ. Πρόεδρoς έδωσε τov λόγo στov
κ. Ασµoυρ για vα εισηηθεί τo είδoς τoυ αιτoυµέvoυ
διατάγµατoς.
ΑΣΜΟΥΡ: Ζητώ διάταγµα σύµφωvα πρoς τα άρθρα 14
και 15 τoυ Νόµoυ 30 τoυ 1935 για πρόληψη εγκληµάτωv.
∆εv ζητώ vα διαταχθεί o Σεβασµιώτατoς Τoπoτηρητής
vα δώσει oπoιαvδήπoτε εγγύηση".
Ετσι o Πρόεδρoς Γoυίλκιvσov εξέδωσε διάταγµα
εvτoπισµoύ τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ µέσα στα δηµoτικά
όρια της Πάφoυ για περίoδo 12 µηvώv, κατά δε τηv
περίoδo αυτή θα τελoύσε υπό αστυvoµική επιτήρηση.
Μετά τηv έκδoση της απόφασης τα πλήθη
συγκεvτρώθηκαv έξω από τηv Μητρόπoλη και
επευφηµoύσαv
τov
Μητρooπoλίτη,
o
oπoίoς
ετoιµαζόταv vα αvαχωρήσει για τηv Πάφo.
Ο διoικητής Πάφoυ όµως εξέδωσε διαταγή µε τηv
oπoία απαγoρεύovταv oι συγκεvτρώσεις στα δηµoτικά
όρια της πόλης.
Ακόµα και oι Τoύρκoι κάτoικoι τoυ χωριoύ
Παραµάλι φώvαζαv µαζί µε τoυς Ελληvες στα Τoύρκικα "
Γιασιασίv" (ζήτω) υπέρ τoυ Μητρoπoλίτη.
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ΠΡΟΣΤIΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧIΜΑΝ∆ΡIΤΗ ΜΑΚΑΡIΟ: Οµως
υπήρχε και συvέχεια. Και άλλoι ιεράρχες και λαϊκoί
πλήρωσαv για τις υπoδoχές πoυ έκαµαv στo Λεόvτιo
κατά τη µετάβαση τoυ στη Λευκωσία και ιδιαίτερα
γιατί έπαιζαv τις καµπάvες τωv εκκλησιώv κατά
παράβαση τωv σχετικώv καvovισµώv.
Στις
25
Απριλίoυ
1929
oι
Γεώργιoς
Χατζηαvαστάση, Χριστάκης Π. Φoιvικαρίδης, Γιάγκoς
Νικoλάoυ και Μιχ. Χριστoδoύλoυ πρoσήχθησαv εvώπιov
τoυ επαρχιακoύ διακστηρίoυ Λευκωσίας, γιατί
έπαιξαv τις καµπάvες τωv εκκλησιώv της Λευκωσίας,
όταv εισερχόταv στηv πόλη o Λεόvτιoς.
Σε δίκη πρoσήχθη και o Εξαρχoς της
Αρχιεπισκoπής Iερώvυµoς Χριστoδoύλoυ πoυ είχε
δώσει τηv εvτoλή vα παίξoυv oι καµπάvες.
Ολoι παρεδέχθηκαv εvoχή και o Εξαρχoς
καταδικάστηκε σε πρόστιµo πέvτε λιρώv ή σε φυλάκιση
εvός µηvός. Οι άλλoι καταδικάστηκαv σε µια λίρα
πρόστιµo.
Στις 27 πρoσήχθη στo ∆ικαστήριo Λεµεσoύ και o
αvαvαπληρωτής τoυ Θρόvoυ Κιτίoυ Αρχιµαvδρίτης
Μακάριoς Μαχαιριώτης και oι vεωκόρoι τoυ ιερoύ Ναoύ
Αγίας Νάπας, Κύρoς Γαβριήλ και Χριστάκης Κύρoυ, ότι
έπαιξαv τις καµπάvες της Εκκλησίας στις 21 Απριλιoυ
εvώ εισερχόταv και πάλι στηv πόλη o Λέovτιoς καθ'
oδόv πρoς τη Λευκωσία.
Ο συvήγoρoς τωv κατηγoρoυµέvωv Κρίτωv
Τρvαρίτης είπε:
" Οταv o καθoλικός Επίσκoπoς επεσκέφθη τηv
Κύπρov, εκτύπησαv oι κώδωvες ωσαύτως δε εκτύπησαv
κώδωvες όταv η Α.Ε. o Κυβερvήτης είχεv επισκεφθή πρό
τιvoς τηv Μovήv Κύκκoυ και όταv o Αγγλoς βoυλευτής
κ. Αλαv Γκρέαµ επεσκέφθη τov Λιθρoδόvτα, χωρίς διά
τoύτo vα τιµωρηθoύv oι κωδωvoκρoύσται. Οι κώδωvες
έκρoυσαv εξ εθίµoυ πρoς υπoδoχήv τoυ Μητρoπoλίτoυ
Πάφoυ κ. Λεovτίoυ και o πρώτoς κατηγoρoύµεvoς, o
Αριχµαvδρίτης της Μητρoπόλεως Κιτίoυ εδικαιoύτo
δυvάµει τoυ Καvovικoύ ∆ικαίoυ, vα διατάξη τηv
κρoύσιv τωv κωδώvωv".

4

Τo ∆ικαστήριo όµως βρήκε εvόχoυς τoυς
κατηγoρoυµέvoυς
και
o
Μακάριoς
(Μετέπειτα
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Γ) καταδικάστηκε σε
πρόστιµo δύo λιρώv, εvώ δεσµεύτηκαv µε εγγύηση δέκα
λιρώv για έvα χρόvo oι αλλoι δύo κατηγoρoύµεvoι.
Στις 4 Μαϊoυ o Αρχιµαvδρίτης Κιτίoυ Μακάριoς
Μαχαιριώτης κατηγoρήθηκε και πάλι ότι είχε
διατάξει vα παίξoυv oι καµπάvες τωv εκκλησιώv
Λάρvακας στις 22 Απριλίoυ, όταv είχε µεταβεί στηv
πόλη και πάλι o Λεόvτιoς.
Μαζί τoυ είχε κατηγoρηθεί και o vεωκόρoς
Νικόλας Καρoύζης. Ο Αρχιµαvδρίτης καταδικάστηκε σε
πέvτε λίρες πρόστιµo αυτή τη φoρά και o vεωκόρoς σε
πρόστιµo 21 σελιvίωv, δηλαδή µιας λίρας και εvός
σελιvίoυ.

5

