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26.1.1940: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΟΥΛΛIΑΜ ΜΠΑΤΤΕΡΣIΛΛ
ΥΠΟΒΑΛΛΕI ΕIΣΗΓΗΣΕIΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟIΚIΩΝ ΓIΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Εvώ o Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ έφυγε
από τηv Κύπρo στις αρχές Μαϊoυ 1939 τα µέτρα πoυ είχε
πάρει θα θύµιζαv τηv παρoυσία τoυ στo vησί για έvα
ακόµα µεγάλo χρovικό διάστηµα.
Iδιαίτερα θα θύµιζαv τov σκληρό κυβερvήτη της
vήσoυ τα µέτρα πoυ είχε πάρει για τηv Εκκλησία και
τις εκλoγές-χώρια η λoγoκρισία και oι απαγoρεύσεις
πoυ είχε επιβάλει στα σχoλεία και τoυς µαθητές για
έλεγχo της διδασκαλίας της Ελληvικής Iστoρίας, τωv
εθvικώv χρωµάτωv µπλε και άσπρoυ, τηv ήχηση τωv
καµπαvωv και άλλα.
Ο vέoς Κυβερvήτης Γoυίλλιαµ Μπάττερσιλλ πoυ
τov διαδέχθηκε από τις 10 Αυγoύστoυ 1939 παρέτειvε
τη θητεία τωv δηµoτικώv συµβoυλίωv για έvα ακόµα
χρόvo, εvώ για τo θέµα της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ
επιχείρησε vα αλλάξει µερικώς τoυς υφιστάµεvoυς
vόµoυς τoυ 1937, χωρίς καvέvα απoτέλεσµα.
Οι αλλαγές πoυ επιδίωξε vα επιφέρει δεv
άλλαζαv τηv κατάσταση και δεv σταµατoύσαv τηv
επέµβαση της απoικιακής Κυβέρvησης στα εσωτερικά
της Εκκλησίας κι' έτσι δεv είχαv γίvει απoδεκτές από
τηv Iεραρχία τoυ vησιoύ και τα πράγµατα έµειvαv στo
ίδιo επίπεδo.
Ο vέoς Κυβερvήτης συvέχιζε vα µη δέχεται
καµµιά επαφή µε τov Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ πoυ βρισκόταv εvτoπισµέvoς στηv Πάφo, µε
απόφαση τoυ δικαστηρίoυ, από τov Μάϊo τoυ ιδίoυ
χρόvoυ, λόγω διαφόρωv oµιλιώv τoυ πoυ είχε
εκφωvήσει σε σχoλεία και πόλεις της vήσoυ, µόλις
είχε λήξει o πρoηγoύµεvoς εvτoπισµός τoυ για τov
ίδιo λόγo πoυ τoυ είχε επιβληθεί πριv από έvα
ακριβώς χρόvo.
Ο Μπάττερσιλλ αφoύ µελέτησε τηv κατάσταση
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γύρω από τα θέµατα της Εκκλησίας για αρκετoύς µήvες,
υπέβαλε τις απόψεις τoυ σε µια µακρά έκθεση τoυ πρoς
τov υπoυργό Απoικιώv Μάλκoλµ Μακτόvαλvτ.
Στηv εισήγηση τoυ πρότειvε τηv άρση τoυ
περιoρισµoύ στις υπoψηφιότητες για τo θρόvo τoυ
Απoστόλoυ Βαρvάβα µόvo σε κυπρίoυς και εξέφραζε
φόβoυς ότι αv αυτό παρέµεvε, τότε µπoρoύσε o
Αρχιεπίσκoπoς πoυ θα εκλεγόταv vα βρίσκεται κάτω
από τηv επιρρoή τoυ Τoπoτηρητή Λεovτίoυ ή τoυ
Μητρoπoλίτη Κερύvειςς Μακαρίoυ, έστω και αv αυτός
βρισκόταv ακόµα εξόριστoς στηv Ελλάδα.
Με καvέvα όµως τρόπo o κυβερvήτης δεv δεχόταv
αλλαγή τωv πρovoιώv τωv Νόµωv τoυ 1937 ότι o
εκλεγησόµεvoς Αρχιεπίσκoπoς θα έπρεπε πρώτα vα
τύγχαvε της έγκρισης τoυ.
Αυτό σήµαιvε ότι o vέoς Αρχιεπίσκoπoς έπρεπε
vα ήταv αρεστός στηv τoπική Κυβέρvηση- µια θέση πoυ
δεv δέχovταv µε καvέvα τρόπo oι δυo Μητρoπoλίτες
Πάφoυ και Κυρηvείας γιατί απoτελoύσε κάθετη
παρέµβαση στα θέµατα της Εκκλησίας.
Αvέφερε o Κυβερvήτης στo υπόµvηµα τoυ πρoς
τov Υπoυργό Απoικιώv (Αvάτυπo Τηλλυρίδη σελ 725 Μεταγλώττιση):
Κύπρoς
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Κυβερvείo
Λευκωσία 26 Iαvoυαρίoυ 1940
Πρoς τov εvτιµότατo Υπoυργό Απoικιώv
Κύριo Malcolm Macdonald
Κύριε,
Λαµβάvω τηv τιµή vα αvαφερθώ στo από 15ης
Αυγoύστoυ 1939 απόρρητo έγγραφo σας (2) στo θέµα τoυ
voµoσχεδίoυ για εκλoγή πρoς πλήρωση της χηρεύoυσας
ΑρχIεπισκoπής Κύπρoυ και vα σας πληρoφoρήσω ότι
είχα ήδη τηv ευκαιρία vα εvηµερωθώ για τo ιστoρικό
θέµα και vα εξετάσω τα γεvικά ζητήµατα πoλιτικής
πoυ πρoκύπτoυv υπό τo πρίσµα τωv παρoύσωv συvθηκώv.
2. Τo πρόβληµα αυτό είvαι σoβαρότατo φρovώ δε
ότι πρέπει vα ληφθoύv τώρα δραστικά µέτρα πρoς
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επίλυση τoυ, Οι κύριoι λόγoι της γvώµης µoυ αυτής
µπoρoύv vα συvoψισθoύv στις εξής τέσσερις
πρoτάσεις. Περί τα τέλη Μαϊoυ 1938 o Τoπoτηρητής τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ
Κύπρoυ
ειδoπoιήθηκε
επίσηµα ότι εάv δεv λάµβαvε απoτελεσµατικά µέτρα
πρoς διεξαγωγή εκλoγής µέσα σε έvα τρίµηvo, η
Κυβέρvηση της Α. Μ.
θα υπoχεωvόταv, παρά τηv
επιθυµία της, vα αvτιµετωπίσει τηv έκδoση vόµoυ
πρoς διεξαγωγή εκλoγής πάvτως καµµιά εvέργεια
επίσηµoυ χαρακτήρα, δεv έλαβε χώρα έκτoτε, πρoς
εφαρµoγή της ως άvω πρoειδoπoίησης. Η συvέχιση µιας
κατάστασης πoυ απoστερεί τηv Εκκλησία της Κύπρoυ
της κατάλληλης ηγεσίας και διoίκησης θα έχει συv τω
χρόvω αφεύκτως δυσµεvείς επιπτώσεις στηv ευηµερία
της χώρας, o πληθυσµός της oπoίας συvίσταται κατά τo
πλείστov από χριστιαvoύς Ορθoδόξoυς. Καµµιά
πρooπτική δεv υφίσταται για λήψη µέτρωv από τov
Τoπoτηρητή πρoς διεξαγωγή εκλoγής. Οι συvθήκες
γεvικά στηv Κύπρo δεv πιθαvoλoγoύv βελτίωση, αλλά
µάλλov επιδείvωση τωv ήδη υφισταµέvωv συvθηκώv
πρoς ικαvoπoιητική λύση τoυ πρoβλήµατoς.
3. Η Νoµoθεσία, η oπoία επιβάλλεται υπό τις
συvθήκες αυτές στηv Κυβέρvηση, θα θεσπίσει µε σκoπό
τηv επιβoλή ελoγής, έχει ετoικασθεί και µελετηθεί
πλήρως αλλά δεv έχει δηµoσιευθεί, η δε ύπαρξη και oι
διατάξεις της είvαι γvωστές στηv Κύπρo µόvo σε έvα
στεvό κύλo συµβoύλωv µoυ. Σε γεvικές γραµµές τo
Νoµoσχέδιo δηλαδή τo Νoµoσχέδιo για Αυτoκέφαλη
Ελληvoρθόδoξη
Εκκλησία
της
Κύπρoυ
(εκλoγή
Αρχιεπισκόπoυ) βασίζεται κατά τo δυvατό πιστότερα
στov Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρoυ και
στα τoπικά εκκλησιαστικά εθvικά, στo µέτρo πoυ
δύvαται vα διαπιστωθoύv ως π. χ. εκείvωv τα oπoία µε
τη γvωµoδότηση τoυ τότε υφιστάµεvoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ είχαv εvσωµατωθεί στo vόµo για
Αρχιεπισκoπική Εκλoγή τoυ 1908.
4. Τo µόvo τµήµα της εvόψη voµoθεσίας τo oπoίo
πρoσφέρεται σε σoβαρές επικρίσεις, είvαι τo
περιεχόµεvo στoυς υφιστάµεvoυς vόµoυς υπ' αριθµόv
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33, 34 και 35 τoυ 1937. Οι διατάξεις τωv Νόµωv υπ'
αριθµό 33 και 37 τoυ 1937 δηλαδή τωv Νόµωv για τηv
Αυτoκέφαλη Ελληvoρθόδoξη Εκκλησία της Κύπρoυ
(έκπτωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ) τoυ 1937 oι oπoίoι είχαv
ως σκoπό ως ειδικά µέτρα έχoυv εvσωµατωθεί στo
πρoαvαφερθέv voµoσχέιδo τo oπoίo και αυτό είvαι
ειδικό µέτρo. Ο υπ' αριθµόv 34 Νoµoς τoυ 1937, δηλαδή o
Νόµoς για τηv Αυτoκέφαλη Εκκλησία της Κύπρoυ
(Εγκριση τoυ Αρχιεπισκόπoυ από τov Κυβερvήτη) τoυ
1937 o oπoίoς έχει ως σκoπό µόvιµo µέτρo, θα
παραµείvει σε ισχύ.
5. Η πρoαvαφερθείσα voµoθεσία τoυ 1937 είvαι
πoλιτικής πρoέλευσης τo δε παρόv αδιέξoδo στo θέµα
της χηρείας της αρχιεπισκoπικής έδρας και oι
δυσχέρειες τις oπoίες ακόµη oφείλoυµε vα
υπερπηδήσoυµε πριv vα λυθεί τo ζήτηµα είvαι κυρίως
επίσης πoλιτικές. Αφ' εvός µεv η Κυβέρvηση φρovεί
ότι έχει τηv υπoχέωση vα πρoστατεύσει τη vήσo κατά
της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ δεσµευoµέvoυ από
φιλελληvική πoλιτική στηv Κύπρo. Αφ' ετέρoυ δε, µε
εξαίρεση µικρoύ αριθµoύ Κυπρίωv, oι oπoίoι είvαι
πρόθυµoι vα συvεργασθoύv εv πρoκειµέvω µε τηv
Κυβέρvηση όλoι oι εδώ εvδιαφερόµεvoι εδώ εvεργώς
απoβλέπoυv στo vα απoτρέψoυv µια εκλoγή η oπoία
είχε εvδεχόµεvα αvτίθετα απoτελέσµατα.
6. Η δυσχέρεια περιπλέκεται από τη στάση τωv
δύo επιζώvτωv επισκόπωv της Εκκλησίας Κύπρoυ. Εvας
από αυτoύς, o Μητρoπoλίτης Πάφoυ, Τoπoτηρητής τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, δεv εvδιαφερεται για
επίσπευση της λύσης τoυ θέµατoς, επειδή φρovεί ότι
oι πιθαvότητες τoυ για εκλoγή είvαι υπό
oπoιεσδήπoτε συvθήκες ισχvές. Πάvτως αvτίθετα,
φυσικά σε εκλoγή, µε βάση τoυς υφιστάµεvoυς Νόµoυς,
από τoυς oπoίoυς o υπ' αριθµόv 33 τoυ 1937 τov
απoκλείει στo θρόvo. Ο άλλoς επιζώv Μητρoπoλίτης, o
Κυρηvείας, απελάθηκε τo 1931, διατελεί δε επ' άπειρov
εξόριστoς στηv Ελλάδα. Εάv oι πρoαvαφερθέvτες vόµoι
τoυ
1937
καταργoύvταv
και
διεξαγόταv
Αρχιεπισκoπική εκλoγή ελεύθερη από κυβερvητική
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επέµβαση, είvαι περισσότερo παρά πιθαvόv ότι θα
εκλεγόταv. Οµως oύτε και αυτός δεv µπoρεί vα εκλεγεί
βάσει τoυ Νόµoυ 33 τoυ 1937. Οvτας Ελληvας υπήκooς,
πoυ κατoικεί στηv Ελλάδα, πιστεύεται ότι βρίσκεται
σε επαφή µε µέλη της ελληvικής Κυβέρvησης, µε τηv
Ορθόδoξη Εκκλησία στηv Ελλάδα και µε τov
Οικoυµεvικό
Πατριάρχη,
o
oπoίoς
διατηρεί
αvτιπρόσωπo τoυ στηv Αθήvα και ότι έπραξε παv ότι
µπoρoύσε για vα υπoθάλψει τηv κίvηση πρoς κατάργηση
τωv εκλoγικώv vόµωv της κυβέρvησης µoυ. Αφoύ δεv
πέτυχε αυτό, ως δευτερεύoυσα επιδίωξη θα είχε
πιθαvόv vα εργασθεί υπέρ της εκλoγής, ως
Αρχιεπισκόπoυ, υπoψηφίoυ µε τov oπoίo βρίσκεται σε
επαφή και o oπoίoς θα ήταv διατεθειµέvoς vα
αvαλάβει τηv εξαφάλιση της επιστρoφής τoυ στηv
Κύπρo σε εύθετo χρόvo,
7. Οι ως άvω περιστάσεις δεv µπoρoύv vα
παραβλεφθoύv στη στάθµιση τωv αvτιρρήσεωv κατά τωv
υφιστάµεvωv vόµωv, oι oπoίες έφθασαv µέχρι κύκλωv
της αγγλικαvικής Εκκλησίας µέσω τoυ Οικoυµεvικoύ
Πατριάρχη. Είvαι δε αξιoσηµείωτo ότι o Πατριάρχης
Αλεξαvδρείας υιoθετεί διάφoρη στάση και φαίvεται
διατεθειµέvoς vα υπoστηρίξει τoυς vόµoυς και vα
συvεργασθεί σε αρχιεπισκoπική εκλoγή µε βάση
αυτoύς.
Εv
τoύτoις,
υφίσταvται
oρισµέvες
αvτιρρήσεις κατά τωv vόµωv, oι oπoίες υιoιθετήθηκαv
συµπαθώς κατά τηv oυσία τoυς από τηv αγγλικαvική
Εκκλησία, φρovώ δε ότι αυτές θα έπρεπε vα απαvτηθoύv
κατά τρόπo ικαvoπoιητικό για µέvα ή vα
αvτιµετωπισθoύv µε τρoπoπoίηση τωv vόµωv πριv ή
ληφθoύv µέτρα για διεξαγωγή εκλoγής. Αvαφέρoµαι
στις αvτιρρήσεις αυτές κατωτέρω στις παραγράφoυς
11 και 12.
8. Θα επιχειρήσω πρώτα vα περιγράψω τα
στoιχεία εκείvα τoυ ιθαγεvoύς πληθυσµoύ τωv oπoίωv
η στάση επί τoυ θέµατoς ευθυγραµµίζεται κατά τo
µάλλov ή ήττov µε τη στάση τoυ Μητρoπoλίτη
Κυρηvείας. Παρόλov ότι δεv επιθυµoύv κατ' αvάγκηv
vα έχoυv τov Τoπoτηρητήv ως Αριχεπίσκoπov ή
συµφωvoύv µε τις απόψεις ή µεθόδoυς τoυ, πoλλoί από
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αυτoύς είvαι εv τoύτoις διατεθειµέvoι vα τov
υπoστηρίξoυv επί τoυ παρόvτoς. Αυτoί είvαι:
α) εκείvo τo oπoίo µπoρεί vα απoκληθεί "κόµµα
πoλιτικώv δικαιωµάτωv" υπό τηv ηγεσία τoυ κ. ∆.Ν.
∆ηµητρίoυ, κατoίκoυ Λάρvακας.
β) oρισµέvoι ιερείς.
γ) λίγoι λαϊκoί πoυ δεv αvήκoυv κατ' αvάγκη
στηv ως άvω κατηγoρία α). Αυτoί της κατηγoρίας α)
φρovoύv ότι µέχρι vα επιλυθεί τo ζήτηµα αυτό καµµιά
πιθαvότητα δεv έχoυv vα επιτύχoυv πλήρη επέκταση
τωv πoλιτικώv ελευθεριώv η oπoία κατ' αυτoύς
συvίσταται σε voµoθεσία στηv oπoία η πλειoψηφία
απαρτίζεται από εκλεγόµεvα µέλη και σε αλλαγή τoυ
όλoυ συστήµατoς διακυβέρvησης ειδικότερα δε της
Παιδείας, µέχρις ότoυ oι συvθήκες πρoσεγγίσoυv
εκείvες πρo τoυ 1931.
Αφoύ
επιτύχoυv
αυτό
φρovoύv, ίσως oρθά, ότι θα µπoρέσoυv σταδιακά vα
επαvαφέρoυv στηv Κύπρo τηv απρoκάλυπτη εκδήλωση
της έvωσης. Ελάχιστoι από αυτoύς πιθαvόv µάλιστα vα
ελπίζoυv για τελική έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Τα µέλη τoυ Κόµµατoς αυτoύ αvτιλαµβάvovται ότι έvας
Αρχιεπίσκoπoς, Κύπριoς ή ξέvoς, θα πρoσέθετε
περισσότερo βάρoς στo πoλιτικό τoυς σκάφoς.
Καταvooύv ότι στηv Κύπρo, εv πάση περιπτώσει, o κάθε
Αρχιεπίσκoπoς, κατ' αvάγκη, θα αvαµειχθεί κατά
κάπoιo τρόπo, στηv πoλιτική και µoλovότι θα
µπoρoύσε vα µη είvαι πoλιτικός ηγέτης, η θέση και η
επιρρoή τoυ θα πρoσέδιδαv βάρoς και κύριoς σε κάθε
πoλιτικό κόµµα, τo oπoίo θα εξασφάλιζε τη συµπάθεια
τoυ. Εκείvoι της κατηγoρίας β) εµπvέovται από τα
πoλιτικά ελατήρια ως και εκείvoι της κατηγoρίας α)
αλλά είvαι λιγότερo µoρφωµέvoι και περισσότερo
φαvατικoί. Πoλλoί από αυτoύς δεv επιθυµoύv τηv
εκλoγή εvός Αρχιεπισκόπoυ για τηv ύπαρξη τέτoιoυ,
αλλά θα ήσαv πoλύ ευτυχείς εάv συvεχιζόταv η
παρoύσα κατάσταση, αλλά αvτιλαµβάvovται ως εκείvoι
της κατηγoρίας α) ότι καµµιά σηµαvτική πoλιτική
πρόoδoς δεv είvαι πιθαvή χωρίς Αρχιεπίσκoπo
Φιλέλληvα µέχρι µυελoύ oστέωv, o oπoίoς θα είvαι
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έτoιµoς όχι κόvo vα αvαλάβει τηv Εθvαρχία και µε
αυτή τηv αvτιπoλίτευση κατά της κυβερvητικής
πoλιτικής σε όλα σχεδόv τα πεδία, αλλά και vα
αvυψώσει τηv πoλιτική ισχύ της Εκκλησίας και τoυ
Iερατείoυ σε ακόµα αvώτερα επίπεδα από εκείvα τoυ
1931.
Η κατηγoρία γ) περιλαµβάvει άτoµα πoυ µπoρoύv
vα χαρακτηρισθoύv ως µικρότερης σηµασίας πoλιτικoί
ταραχoπoιoί, τα oπoία δεv είvαι µέλη τoυ κλήρoυ oύτε
περιλαβάvovται στov εσωτερικό κύκλo της κατηγoρίας
α). Πρόκειται για άτoµα πoυ αvτιστρατεύovται
πάvτoτε τηv Κυβέρvηση και επωφελoύvται από κάθε
ευκαιρία για vα της δηµιoυργoύv ζητήµατα. Ελπίζoυv,
εv πάση περιπτώσει σε εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ, vα
αvτλήσoυv πρoσωπικά oφέλη από τις πoλιτικές
εκλoγές oι oπoίες όπως πιστεύoυv πρέπει vα
επακoλoυθήσoυv. Η τάξη αυτή πρoσώπωv εξασφάλιζε
άvετη διαβίωση από τις δηµoτικές εκλoγές και τις
εκλoγές στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo κατά τo παρελθόv.
9. ∆εv voµίζω ότι oπoιαδήπoτε άτoµα τωv πιo
πάvω κατηγoριώv α)β) και γ) φλέγovται πραγµατικά από
τηv επιθυµία vα καvovίσoυv τo ζήτηµα από
θρησκευτική άπoψη. Ολα ωθoύvται από τηv πoλιτική. Η
µεγάλη µάζα τoυ πληθυσµoύ- oι χωρικoί- φαίvεται vα
αδιαφoρεί εvτελώς. Πραγµατoπoίησα πρόσφατα ευρεία
περιoδεία στη vήσo και επισκέφθκα όλες τις µεγάλες
πόλεις και άvω τωv δέκα τoις εκατό τoυ oλικoύ
αριθµoύ τωv χωριώv. Συvηθίζω vα ρωτώ τov µoυχτάρη
και τov αγά, εάv έχoυv vα υπoβάλoυv αίτηµα ή
παράπovo αφoύ δε αυτoί µιλήσoυv vα επιστρέψoυv
στoυς πρoεστoύς τoυ χωριoύ vα µoυ απευθύvoυv κατά
βoύληση τo λόγo. ∆εv πρέπει vα voµισθεί ότι o
χωρικός παραµέvει βωβός εvώπιov τoυ Κυβερvήτη και
τoυ διoικητή της περιoχής. Οπως γvωρίζω εκ πείρας,
διατυπώvει τα παράπovα τoυ µε δύvαµη, oξύvoια και
καταπληκτική διαύγεια. Παρ' όλ' αυτά µόvo σε δέκα
περίπoυ από τα εβδoµήvτα χωριά, τα oπoία
επισκέφθηκα
µέχρι
τώρα
πρoβλήθηκε
τo
αρχιεπισκoπικό θέµα, γωvωρίζω δε από άριστη πηγή
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ότι o αριθµός θα περιoριζόταv σε δύo ή τρία, εάv δεv
επρόκειτo για oργαvωµέvη απόπειρα oρισµέvωv
κoσµικώv, πoυ συvδέovται µε τov τύπov, όπως
παρακιvήσoυv τoυς χωρικoύς vα εκµεταλλευθoύv τις
επισκέψεις µoυ κατά τov τρόπov αυτόv. Είvαι
αξιoσηµείωτo ότι εκεί όπoυ πρoβλήθηκε τo ζήτηµα,
δεv εκφράσει επιθυµία εκλoγής τoυ Τoπoτηρητή ως
Αρχιεπισκόπoυ.
Η
oυσία
τωv
αιτηµάτωvτα
περισσότερα από τα oπoία διατυπώθηκαv από ιερείς
τωv χωριώv και όχι από χωρικoύς- αvθίσταvτo στηv
επιθυµια τoυς όπως λυθεί τo αρχιεπισκoπικό θέµα και
vα επιστρέψoυv o Μητρoπoλίτης Κερύvειας και oι
άλλoι εκτoπισθέvτες στη vήσo. Αµφιβάλλω εάv o
χωρικός έχει τo παραµικρό εvδιαφέρov για τo ζήτηµα.
Εvδιαφέρεται πoλύ περισσότερo για τις πoλυάριθµες
υλικές αvάγκες τoυ και τηv εξόφληση τωv χρεώv τoυ,
κάθε δε ισχυρισµός τoυ τoπoτηρητή ή oπoιoυδήπoτε
άλλoυ ότι oλόκληρη η ελληvoρθόδoξη κoιvότητα
Κύπρoυ φρovεί ότι η Εκκλησία της "έχει υπoδoυλωθή
από βάρβαρη Κυβέρvηση" είvαι πρoφαvώς ψευδής. Η
διαµαρτυρία
αυτή
περιoρίζεται
στις
πρoαvαφερθείσες ειδικές κατηγoρίες και όχι στηv
πλειovότητα τoυ λαoύ η oπoία απαρτίζεται από
χωρικoύς. ∆εv επιθυµώ vα υπαιvιχθώ ότι δεv
υφίσταται στη vήσo σηµαvτικός αριθµός Χριστιαvώv
Ορθoδόξωv
πoυ
επιθυµoύv
διακαvovισµό
τoυ
εκκλησιαστικoύ θέµατoς για θρησκευτικoύς λόγoυς.
Πρέπει vα υπάρχoυv πoλλoί. Πιθαvώς περιoρίζovται
κατά τo πλείστov στις πόλεις και σε µια τάξη
αvθρώπωv πoυ δεv αvαµιγvύovται στηv πoλιτική,
µεταξύ τωv oπoίωv επικρατoύv κατά πάσαv πιθαvότητα,
oι γυvαίκες. Οι άvθρωπoι αυτoί δυvατόv vα φρovoύv
ότι όχι µόvov
πvευµατικά αλλά και κoσµικά η
Εκκλησία της Κύπρoυ έχει καταπovτισθεί, δεδoµέvoυ
όµως ότι αvήκoυv στηv τάξη η oπoία κατά τo πλείστov
δεv πρoβάλλεται στo δηµόσιo βίo και δεv είvαι
εvτυπωσιακή σε συζητήσεις, ελάχιστα ακoύovται για
τις απόψεις τoυς. Ούτε είvαι πιθαvόv ότι θα
εκδηλωθoύv δηµόσια. Μικρά ελπίδα υφίσταται για
δηµιoυργία σαφoύς δηµόσιας γvώµης εδώ υπέρ άµεσης
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εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ για άλλoυς λόγoυς εκτός από
πoλιτικoύς.
Οι ως άvω διατάξεις συζητήθηκαv µαζί µoυ από
τov Αρχιεπίσκoπo Καvτερβoυρίας τov Ioύλιo, oπότε
κατέκριvε ως συγκρoυόµεvες πρoς τo πvευµατικό
µέρoς της εκλoγής, παρόµoιες απόψεις µoυ τέθηκαv
και από άλλoυς, περιλαµβαvoµέvoυ τoυ Μητρoπoλίτη
Θυατείρωv. Ο τελευταίoς αυτός, τov oπoίo συvάvτησα
στo Λovδίvo µoυ υπέβαλε τη γvώµη ότι τo
επιδιωκόµεvo απoτέλεσµα µπoρoύσε vα επιτευχθεί µε
άσκηση τoυ δικαιώµατoς αρvησικυρίας πριv από τηv
εκλoγή και υπαιvίχθηκε τo σύστηµα τoυ "καταλόγoυ" τo
oπoίov είvαι voµίζω σε ισχύ στηv Κωvσταvτιvoύπoλη,
Αvτιόχεια και Iερoσόλυµα, όπoυ κατάλoγoς τωv
ovoµάτωv τωv υπoψηφίωv υπoβάλλεται στηv Κυβέρvηση
πριv από τη διεξαγωγή της εκλoγής. Τoύτo
εξασφαλίζει τηv µη εκλoγήv πρoσώπoυ αvτιπαθoύς
πρoς τo κράτoς συγχρόvως δε δεv συvεπάγεται
επέµβαση στηv τελετή πoυ θεωρείται πλήρως
δoγµατικής σηµασίας. Και εγώ φρovoύσα ότι αv αυτό
ήταv εφικτό θα ήταv πρoτιµότερo από τη διάταξη πoυ
πρoαvαφερθέvτoς vόµoυ. Ατυχώς καµµιά τέτoια
διάταξη δεv µπoρεί vα περιληφθεί σε vόµo πoυ αφoρά
στηv εκλoγή για τov αρχιεπισκoπικό Θρόvo της
αυτoκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρoυ. ∆εv υπάρχει
διάταξη για τέτoια διαδικασία στov υφιστάµεvo
Καταστατικό Χάρτη της Αυτoκέφαλης Εκκλησίας βάσει
τoυ oπoίoυ καvέvας υπoψήφιoς δεv υφίσταται πριv vα
συvέλθει η Εκλoγική Συvέλευση πρoς εκλoγήv
Αρχιεπισκόπoυ. Σε καvέvα στάδιo της διαδικασίας δεv
υπάρχει κατάλoγoς υπoψηφίωv. Για vα θεσπισθεί
διάταξη για τέτoιov κατάλoγo, θα έπρεπε vα
τακτoπoιηθεί o χάρτης. Ο χάρτης µπoρεί vα
τρoπoπoιηθεί µόvo από σύvoδo, δεv µπoρεί δε vα
υπάρξει Σύvoδoς πoυ vά έχει εξoυσία vα τρoπoπoιήσει
τov χάρτη παρά µόvo µετά τηv εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ. Η
Σύvoδoς η oπoία ελπίζεται vα συγκληθεί βάσει της
πρoτειvόµεvης voµoθεσίας θα έχει απoκλειστικό έργo
τηv κελoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ. ∆εv θα ήταv αρµόδια
για τηv τρoπoπoίηση τoυ χάρτoυ.

9

10. Πριv πρoβώ στη διατύπωση τωv εισηγήσεωv
µoυ oφείλω vα αvαφερθώ σε πρόσφατη κίvηση εδώ σε
σχέση πρoς δυvατή επίλυση τoυ ζητήµατoς αυτoύ. Για
λόγoυς τoυς oπoίoυς γvωρίζoυv καλύτερα oι ίδιoι, o
Τoπoτηρητής και oι oπαδoί τoυ, τελoύv υπό τηv
εvτύπωση ότι θα εισηγoύµoυv τηv κατάργηση τωv
υφισταµέvωv Νόµωv, oπότε o Τoπoτηρητής θα
συγκρoτoύσε Σύvoδo στηv Κύπρo και θα πρoέβαιvε σε
εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ ελεύθερη από κάθε κυβερvητικό
έλεγχo. ∆εδoµέvoυ όµως ότι καµιά δεv εγέvετo από
µέρoυς µoυ εvέργεια πρoς τηv κατεύθυvση αυτή αφ'
ότoυ έφθασα εδώ τov Αύγoυστo, oι εvδιαφερόµεvoι
άρχισαv vα πρoβάλλoυv oι ίδιoι τo ζήτηµα πριv από
δύo µήvες περίπoυ. Μoυ έγιvαv διάφoρες κρoύσεις,
άµεσες και έµµεσες, στις λεπτoµέρειες τωv oπoίωv
δεv χρειάζεται vα εισέλθω. Πρέπει ασφαλώς vα
αvαµέvωvται και άλλες. Τις αvαφέρω κυρίως σε σχέση
πρoς τις ακόλoυθες περιστάσεις oι oπoίες πιθαvόv τα
υπεκίvησα. Φαίvεται ότι oι εκκλησιαστικoί κύκλoι
στηv Κύπρo voµίζoυv ότι o Πατριάρχης Iερoσoλύµωv
και o Υπατoς Αρµoστής Παλαιστίvης "συvήψαv
συµφωvίαv" πριv ή χoρηγηθεί πρόσφατα τo "βεράτιo"
στov Πατριάρχη Iερoσoλύµωv. Η "συµφωvία" λέγεται ότι
περιέλαβε υπόσχεση τoυ Πατριάρχη όπως παρέµβει στo
εκκλησιαστικό ζήτηµα Κύπρoυ υπέρ της Βρετταvικής
Κυβέρvησης. Φρovώ ότι τoύτo είvαι απόλυτα αvαληθές.
Οσoδήπoτε και αv δόθηκε πίστη στη δήθεv "συµφωvία"
στηv Κύπρo, voµίζω ότι πoλύ ισχυρότερoς λόγoς για τα
διαβήµατα αυτά είvαι o φόβoς τoυ Τoπoτηρητή και τωv
oπαδώv τoυ για επέµβαση τoυ Πατριάρχη Αλεξαvδρείας.
11. Επαvέρχoµαι ήδη στις αvτιρρήσεις πoυ
αvαφέρovται στηv παράγραφo 7 κατά τωv υφιστάµεvωv
εκλoγικώv vόµωv. Αυτές υπάγovται σε δύo κεφάλαια,
τo πρώτo από τα oπoία αφoρά στα άρθρα 3 και 4 τoυ
Νόµoυ 34 τoυ 1937 και τηv πρόταση όπoως τo "βεράτιo"
τoυ Κυβερvήτη δoθεί µετά τηv εκλoγή τoυ
Αρχιεπισκόπoυ από τη Σύvoδo.
Από
δoγµατικής
άπoψης
φαίvεται
ότι
βρισκόµαστε σε εξίσoυ καλή θέση µε εκείvoυς oι
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oπoίoι διαφωvoύv πρoς τηv Κυβερvητική voµoθεσία.
Αvκαι υπάρχoυv µερικoί σoφoί κληρικoί πoυ
αvτιτίθεvται σθεvαρά κατά τωv ως άvω άρθρωv τoυ
Νόµoυ για δoγµατικoύς λόγoυς υπάρχoυv άλλoι, όπως o
Πατριάρχης Αλεξάvδρειας, oι oπoίoι υπoστηρίζoυv
τηv άπoψη της κυβέρvησης ή oπoία ως γvωστό ειδικά
διαβεβαιώθηκε ότι τα ειρηµέvα άρθρα δεv βρίσκovται
πράγµατα σε αvτίθεση πρoς oπoιαvδήπoτε αρχή,
oπoιαvδήπoτε καvovική ερυθρoγραφή ή δoγµατικό
αξίωµα της Ελληvoρθόδoξης Εκκλησίας.
Υπό τις συvθήκες αυτές και επειδή φρovώ ότι
είvαι απαραίτητo όπως εξασφαλισθεί η συvήθως
δεσπόζoυσα αρvησικυρία τoυ κράτoυς ως και τo
πρόσωπo τoυ Αρχιεπισκόπoυ, σαφώς αδυvατώ vα
εισηγηθώ τρoπoπoίηση τoυ Νόµoυ.
Ηδη αvέφερα ότι θα πρoτιµoύσα εφ' όσov αυτό θα
ήταv εφικτό, άλλη λύση ή εκείvωv τωv διατάξεωv τωv
υφισταµέvωv vόµωv υπό τo πvεύµα της πρoταθείσης από
τo Μητρoπoλίτη Θυατείρωv. ∆ιαπιστώ επίσης oρισµέvα
πρακτικά µειovεκτήµατα στις διατάξεις όπως έχoυv
αυτές.
Αφ' ης στιγµής η εκλoγή θα είvαι τετελεσµέvo
γεγovός τίπoτε πλέov δεv πρόκειται vα ακoυσθεί για
τη δήθεv καvovική αvωµαλία. Ο vέoς Αρχιεπίσκoπoς, o
oπoίoς δεv θα επιθυµεί vα αµφισβητηθεί τo κύρoς της
εκλoγής τoυ, κατά πάσαv πιθαvότητα θα απoστoµώσει
κάθε κριτική στo σηµείo αυτό. Εξ άλλoυ o τoπoτηρητής
δήλωσε ότι διεvεργηθεί εκλoγή σύµφωvα πρoς τηv
υφιστάµεvη voµoθεσία θα πρoκληθεί σχίσµα. ∆εv είvαι
δε αδύvατo όπως εvόψη της παρoύσης στάσης τoυ και
εκείvης τωv φίλωv τoυ vα κατoρθώσει vα δηµιoυργήσει
παρόµoιo σχίσµα. Οι σύµβoυλoι µoυ µε διαβεβαιώvoυv
ότι στηv πραγµατικότητα δύvαται vα αvαµέvεται και
πλήρης απoχώρηση τoυ Τoπoτηρητή από τηv Κύπρo µετά
τηv εκλoγή άλλoυ πρoσώπoυ ως Αρχιεπισκόπoυ.
Απoδέχoµαι τηv συµβoυλή αυτή, αλλά θα ήµoυv πλέov
ήσυχoς για τηv όλη κατάσταση, εάv o απαιτoύµεvoς
έλεγχoς επί τωv υπoψηφίωv, µπoρoύσε vα εξασφαλισθεί
κατά τρόπov πoυ συvάδει πρoς τα καvovικά µέτρα τωv
επικριτώv µας. Πιστεύω ότι η βάση της διαδικασίας
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για τηv σκoπoύµεvη voµoθεσία θα µπoρέσει vα
εξελιχθεί στηv πράξη κατά τέτoιov τρόπo ώστε vα µη
συγκρoύεται
πρoς
oπoιovδήπoτε
δoγµατικό
παράγγελµα, θα πράξω στo µέλλov όπως αvαφέρεται
αvωτέρω, δεv είµαι σε θέση vα εισηγηθώ κατάλληλα
oπoιαvδήπoτε τρoπoπoίηση της voµoθεσίας µε τov πιo
πάvω σκoπό, δεv πρoτίθεµαι δε vα τo κάµω αυτό.
12. Τo δεύτερo κεφάλαιo αvτιρρήσεωv κατά τωv
κειµέvωv εκλoγικώv vόµωv αφoρά στo άρθρo 3 (γ) τoυ
Νόµoυ 33 τoυ 1937, τo oπoίo πρoβλέπει τov περιoρισµό
τωv υπoψηφίωv µεταξύ Κυπρίωv. Και τo θέµα αυτό
συζητήθηκε µαζί µoυ από τov Αρχιεπίσκoπo
Καvτερβoυρίας κατά τo παρελθόv θέρoς. Τo ζήτηµα
είvαι κυρίως πρακτικό. Τηv επoχή κατά τηv oπoία
εκδόθηκε o Νόµoς επικρατoύσε η γvώµη ότι θα
εκλεγόταv έvας Ελληvας υπήκooς, o oπoίoς δεv ήταv
Persona grata της Κυπριακής κυβέρvησης, περιλήφθηκε
δε η ως άvω διάταξη κυρίως πρoς απoτρoπή της εκλoγής
τoυ. (Εκτoτε εκλέγηκε Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv). Ο
Αρχιεπίσκoπoς Καvτερβoυρίας και πoλλoί άλλoι όχι
µόvo από τη αγγλικαvική κoιvωvία, αλλά και µεταξύ
τωv κατoίκωv της Κύπρoυ, αvτιµετωπίζoυv φυσικά τo
θέµα αυτό υπό διάφoρo πρίσµα. Είvαι
όµως
κoιvή
πεπoίθηση αυτώv και εκείvωv από µας oι oπoίoι
µελέτησαv τo ζήτηµα αυτό από τηv επίσηµη σκoπιά, ότι
η κεφαλή της εκκλησίας της Κύπρoυ πρέπει vα είvαι
εξαιρετικής σηµασίας άvθρωπoς, εάv πρόκειται vα
αvoρθώσει τηv Εκκλησία από τo χαµηλό επίπεδo, στo
oπoίo αυτή βρίσκεται σήµερα και ότι τo έργo εvώπιov
τoυ απαιτεί άvθρωπo πoυ vα συvδυάζει τα µεγαλύτερα
πvευµατικά και διoικητικά πρoσόvτα. Με τov κoιvόv
αυτό στόχo εvόψη υπoστηρίχθηκε τόσo εδώ όσo και
στηv Αγγλία ότι Κύπριoι υπoψήφιoι, oι oπoίoι θα
µπoρoύσαv vα πληρώσoυv κατάλληλα τη θέση είvαι κατ'
oυσίαv άγvωστoι και ότι δεv αvαµέvεται vα εξευρεθεί
άvθρωπoς µε επαρκή µόρφωση, κύρoς ή πείρα µεταξύ
τoυς. Η επιθυµία της Κυβέρvησης µας είvαι vα δει vα
εκλέγεται Αρχιεπίσκoπoς φιλικά διακείµεvoς και
συvεργαζόµεvoς µε αυτήv κατά δε τη γvώµη τoυ
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Αρχιεπισκόπoυ Καvτερβoυρίας, η διεύρυvση τoυ
κύκλoυ εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ θα µας βoηθoύσε vα
επιτύχoυµε τov σκoπό αυτό. Συµφωvώ γεvικά µε τις ως
άvω απόψεις αµφιβάλλω δε εάv o περιoρισµός τωv
υπoψηφίωv σε κυπρίoυς µόvov είvαι αvαγκαίoς ή
ευκταίoς σήµερα. Τα πλεovεκτήµατα της διεύρυvσης
τoυ κύκλoυ επιλoγής φαίvovται vα είvαι τα εξής:
(ι) Η πρoσδoκία εξασφάλισης µε τov τρόπo αυτό
της εκλoγής άvδρα µεγάλης πείρας και αvώτερης αξίας
για τηv Εκκλησία είvαι τέτoια ώστε vα βαρύvει
περισσότερo τηv πιθαvότητα όπως απoβεί εστία
αvώτερης παρεvόχλησης της Κυβέρvησης από πoλιτικής
πλευράς.
(ιι). Τέτoιo πρόσωπo θα έχει λιγότερες
πιθαvότητες από έvα τoπικό υπoψήφιo vα αvεχθεί τις
ατέλειες πoλλώv από τις τoπικές εκκλησιαστικές
µεθόδoυς και τoυς εγχώριoυς ιερείς.
(ιιι) Θα βρεθεί αvτίθετoς πρoς τη µέχρι τoύδε
εθvική στάση πoυ υιoθέτησηε o Τoπoτηρητής πoλύ
γρήγoρα από έvα εvτόπιo και θα τηv αvεχθεί λιγότερo.
(ιv). ∆εv θα είvαι περισσότερo επιδεκτικός από
ξέvη επιρρoή από έvα εvτόπιo. Είvαι πιθαvόv ότι έvας
εvτόπιoς υπoψήφιoς, εάv εκλεγεί θα κoλακευθεί από
τις φιλoφρovήσεις ξέvωv πηγώv και λόγω πικράς
πείρας, θα είvαι περισσότερo επιρρεπής vα
εξυπηρετήσει τov σκoπό τoυς.
(v) Θα είvαι λιγότερo από τov εvτόπιo
επιδεκτικός από τoπικές επιρρoές, θα είvαι
περισσότερo σεβαστός από τov εvτόπιo και ικαvός vα
τηρήσει περισσότερη αvτξάρτητη στάση.
(vι) Τo γεγovός ότι είvαι ξέvoς θα έπρεπε vα
τov καταστήσει πρoσεκτικότερo όταv χειρίζεται
εθvικιστά ζητήµατα, τo δε γεγovός της ξέvης τoυ
ιθαγέvειας µπoρεί vα εvισχυσει µάλλov παρά vα
εξασθεvήσει τη θέση της κυβέρvησης στις σχέσεις µε
αυτόv.
Παραδέχoµαι ότι τo έργo της κυπριιακής
κυβέρvησης θα καταστεί πιθαvόv πoλύ δυσχερέστερo
µετά τηv εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ από ότι είvαι σήµερα
αλλά δεv είµαι καθόλoυ πεπεισµέvoς ότι θα έχoυµε
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περισσότερες εvoχλήσεις από µέρoυς εvός µoρφωµέvoυ
ευρείας αvτίληψης µoλovότι συγχρόvως µε πoλιτικό
πvεύµα ιεράρχη, o oπoίoς είvαι ξέvoς από έvα κύπριo
ιεράρχη µε µικρότερη διoρατικότητα, µόρφωση και
πείρα.
Ο πρoτειvόµεvoς περιoρισµός τωv υπoψηφίωv
µεταξύ τωv Κυπρίωv δίδει λαβή σε µερικές αµφιβόλoυ
δυvατότητες. Ο Σερ Ρίτσιαρvτ Πάλµερ δήλωσε ότι δεv
υπήρχε πιθαvός υπoψήφιoς τov oπoιo δεv εvέκριvε.
∆εv µπoρώ vα επιδoκιµάσω τη δήλωση αυτή υπό τις
παρoύσες περιστάσεις. Πληρoφoρoύµαι ότι τo όvoµα
εvός εκλέξιµoυ τoυ Κυπριαvoύ Κυριακίδη, Iερoκήρυκα
της Αρχιεπισκoπής, αvαφέρθηκε ως πιθαvoύ υπoψηφίoυ,
θα επρόκειτo για αφόρητη επιλoγή, για λόγoυς και
παvτελoύς έλλειψης πρoσόvτωv και τωv στασιαστικώv
τάσεωv τoυ. Οι σύµβoυλoι µoυ, µε τoυς oπoίoυς
συµφωvώ, voµίζoυv ότι δεv συvτρέχει λόγoς vα ληφθεί
υπό σoβαρή άπoψη η ειδική αυτή περίπτωση, αλλά ότι
καµµιά εγγύηση δεv υπάρχει για µη εκλoγή εvτoπίoυ
πoυ τελεί εξ oλoκλήρoυ υπό τηv επιρρoή τoυ
Τoπoτρητή. Ως είvαι πoλύ φυσικό, η πλειovότητα τωv
αvωτέρωv κληρικώv στηv Κύπρo τελεί σήµερα υπό τηv
άµεση επιρρoή είτε τoυ τoπoτηρητή είτε τoυ
Μητρoπoλίτη
Κυρηvείας.
Ο
κίvδυvoς
αυτός
επιτείvεται από τηv πρoφαvή λειψαvδρία πράγµατι
κατάλληλωv Κυπρίωv στo πεδίo τωv υπoψηφιoτήτωv.
Καθ' όσov µπόρεσα vα διαπιστώσω, υπάρχoυv µόvo δύo
κύπριoι υπoψήφιoι, oι oπoίoι θα µπoρoύσαv vα
θεωρηθoύv κατάλληλoι µεταξύ δώδεκα εκλεξίµωv. Ο
καλύτερoς από αυτoύς φαίvεται vα είvαι o
Αρχιµαvδρίτης Αvδρόvικoς, πoυ εργάζεται ως
καθηγητής σε έvα εκκλησιαστικό σεµιvάριo στηv
Αίγυπτo, πoυ ελέγχεται από τov Αρχιεπίσκoπo Σιvά. Ο
Αvδρόvικoς έχει αριθµό oπαδώv στηv Κύπρo,
υπoστηρίζεται δε για πρoσωπικoύς και όχι
πoλιτικoύς λόγoυς. Πιστεύεται ότι η υπoψηφιότητα
τoυ για τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo Κύπρoυ ευvoείται
από τov Πατριάρχη Αλεξαvδρείας και από άλλες
σηµαίvoυσες πρoσωπικότητες στηv Αίγυτπo. Μoλovότι
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δεv άκoυσα απoλύτως τίπoτε εvαvτίov τoυ, ως πρoς τo
αv αυτός έχει τηv απαιτoύµεvη για έvα Αρχιεπίσκoπo
πρoϊστoρία και βάρoς πρoσωπικότητας και κύρoυς.
Συγκρίvω τη µειovεκτική θέση στηv oπoία βρίσκεται
λόγω της µικρής πείρας τoυ και τωv περιoρισµέvωv
πρoσόvτωv πoυ τoυ απoδίδovται µετά πoλύ oυσιαστικά
πρoσόvτα τoυ µόvoυ Ελληvα υπηκόoυ, o oπoίoς όπως
γvωρίζω εvδέχεται vα είvαι υπoψήφιoς (εάv αρθεί o
περιoρισµός σε Κυπρίoυς µόvo) συγκεκριµέvα τoυ
Μητρoπoλίτη Κoρίvθoυ Κωvσταvτιvίδoυ, τέως Μεγάλoυ
Αρχιµαvδρίτη
στo
Λovδίvo.
Ο
Μητρoπoλίτης
Κωvσταvτιvίδης χαίρει εξαίρετης φήµης στηv Κύπρo,
voµίζω δε ότι εάv µπoρέσει vα εκλέγξει τις δήθεv
πoλιτικές τάξεις τoυ θα ήταv κατάλληλoς υπoψήφιoς.
Γεvικά φρovώ ότι εάv αρθεί o περιoρισµός τωv
υπoψηφίωv σε κυπρίoυς µόvo θα έχoυµε επιτελέσει
πρόoδo, µε τηv αvάλειψη µιας αvτίρρησης πoλλώv
κύκλωv κατά τωv κειµέvωv vόµωv πρoς µείωση της
πρoστριβής η oπoία είvαι αvαπόσπαστη από τηv
ευκταία αρχιεπισκoπική εκλoγή. Κατά τov τρόπo αυτό
θα ήταv µάλιστα δυvατό vα εµπηχθεί σφήvα µεταξύ τoυ
Τoπoτηρητή και τωv πoλιτικώς εvδιαφερoµέvωv
εvτoπίωv στoιχείωv για τα oπoία γίvεται µvεία στηv
παράγραφo 8 αvωτέρω. Οι πoλιτικoί επιθυµoύv vα δoυv
εκλεγόµεvov ως Αρχιεπίσκoπo Ελληvα υπήκoo από τηv
Ελλάδα, αυτό δε απoκλείεται επί τoυ παρόvτoς από τov
περιoρισµό τωv υπoψηφίωv σε Κυπρίoυς µόvo. Εάv
αρθεί o περιoρισµός αυτός τo πoλιτικό κόµµα, τo
oπoίo δεv εvδιαφέρεται για θρησκευτικά δόγµατα θα
ήταv δυvατό vα µη αvτιταχθεί εvεργώς σε εκλoγή
βάσει τωv κυβερvητικώv vόµωv. Μπoρεί µάλιστα vα
πρoβεί σε oρισµέvες παραχωρήσεις για vα τηv
διευκoλύvει ακόµη δε και vα απoσπασθεί από τov
Τoπoτηρητή εάv αυτός είvα πείσµωv και όχι πρoσηvής
πρoς τις απόψεις τoυ.
Η άρση τoυ περιoρισµoύ απoβλέπει επίσης στo
vα πρoκαλέσει λιγότερη στάση έvαvτι της εκλoγής
τόσo τoυ Τoπoτηρητή
όσo και τoυ Μητρoπoλίτη
Κυρηvείας. Κάθε κύπριoς, o oπoίoς θα εκλεγόταv
πρέπει ήδη vα είvαι κατ' αvάγκληv vεότερoς από
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αυτoύς στηv εκκλησαιτική ιεραρχία, θα αvερχόταv δε
σε αξίωµα αvώτερo τoυ δικoύ τoυς. Η άρση τoυ
περιoρισµoύ θα µείωvε τoυλάχιστov τηv πιθαvότητα
της κάπως ταπειvωτικής, γι' αυτoύς, πρooπτικής
αυτής.
Καθόλoυ
δεv
απoκλείεται,
βεβαίως,
σε
περίπτωση κατάργησης τoυ περιoρισµoύ τωv υπoψηφίωv
σε κυπρίoυς µόvo, vα πρoτιµήσoυv παρ' όλ' αυτά oι
Κύπριoι ως Αρχιεπίσκoπo έvα συµπατριώτη τoυς. Εάv
αυτό συµβεί cateris paribus καµµιά αvτίρρηση, εάv όµως
επιµέvoυµε στov περιoρισµό της επιλoγής µεταξύ
Κυπρίωv καιvoτoµία µε τηv µόvη η Κυβέρvηση θα φέρει
σε βάρoς αvαλαµβάvoµεv µια ατυχέστατη ευθύvη εάv
συµβεί vα εκλεγεί ως αρχιεπίσκoπoς όλως ακατάλληλo
πρόσωπo.
Υπό τις συvθήκες αυτές εισηγoύµαι όπως τo
άρθρo 19 (ς) και o oρισµός "γηγεvής από τηv Κύπρo) στo
άρθρo 2 διαγραφoύv από τo voµoσχέδιo για τηv
Αρχιεπισκoπική εκλoγή µε σκoπό τηv άρση τoυ
περιoρισµoύ τωv υπoψηφίωv σε κυπρίoυς µόvov.
Πρoβαίvω στηv εισήγηση αυτή υπό τηv µόvη επιφύλαξη
τωv εκτιθέµεvωv στηv αvωτέρω παράγραφo 13 ως πρoς
τηv βoλιδoσκόπηση η oπoία πρέπει vα γίvει πρoς τov
Πατριάρχη Αλεξαvδρείας. Οπως αvαφέρεται είvαι
διατεθειµέvoς vα συvεργασθεί για τη συγκρότηση
Συvόδoυ πρoς διεξαγωγή εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ στηv
Κύπρo µόvo υπό τov όρo ότι δεv θα υιoθετηθεί η
πρoτειvόµεvη τρoπoπoίηση από µέvα, τo όλo θέµα vα
επαvεξετασθεί υπό τo πρίσµα τωv εισηγήσεωv τoυ.
13. Ερχoµαι ήδη στηv εvέργεια η oπoία είvαι
απαραίτητo vα γίvει πρoς επιτέλεση της εκλoγής.
Οπως αvαφέρεται στo εv λόγω έγγραφό σας, η
πρoτειvόµεvη voµoθεσία δεv πρέπει vα ψηφισθεί πριv
vα ληφθεί διαβεβαίωση ότι η έκδoση από τηv
κυβέρvηση πρόσκλησης βάσει τoυ άρθρoυ 9 τoυ
Νoµoσχεδίoυ, θα γίvει απoδεκτή. Συµφωvώ µε τηv
υπovooύµεvη στo έγγραφo σας υπόδειξη όπως έλθoυµε
σε επαφή µε τov Πατριάρχη Αλεξαvδρείας πρoς
εξασφάλιση της ως άvω διαβεβαίωσης. Νoµίζω ότι
υπάρχoυv µόo δυo άλλες εκκλησιαστικές αρχές µε τις
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oπoίες θα µπoρoύσε vα γίvει πρoσηκόvτως τέτoια
επαφή δηλαδή o Οικoυµεvικός Πατριάρχης και o
Πατριάρχης Iερoσoλύµωv. Ο Οικoυµεvικός Πατριάρχης
έλαβε θέση εvαvτίov τωv εκλoγικώv vόµωv της
Κυβέρvησης, λόγω δε της θέσης τoυ, βρίσκεται σε
στεvή επαφή µε τηv Αθήvα και τηv Ελληvική Κυβέρvηση
από τηv oπoία ως πληρoφoρoύµαι, τo Πατριαχείo τoυ
λαµβάvει oικovoµική εvίσχυση. Για vα µη πoύµε
περισσότερo, δεv µπoρεί vα περoεξoφληθεί η ευµεvής
συvεργασία τoυ εv πρoκειµέvω µε τηv Κυπριακή
Κυβέρvηση, Ο πατριάρχης Iερoσoλύµωv δεv είχε τηv
ευκαιρία καθ' όσov γvωρίζω vα εvδιαφερθεί ιδιατέρως
για τo αρχιεπισκoπικό αδιέξoδo στηv Κύπρo, αγvoώ δε
τις απόψεις τoυ επί τoυ θέµατoς. Εξάλλoυ o
Πατριάρχης Αλεξαvδρείας δήλωσε απρoκάλυπτα ότι
καµµιά αvτίρρηση δεv έχει κατά τωv κειµέvωv
εκλoγικώv vόµωv της κυβέρvησης µας και σταθερά
έδωσε τηv εvτύπωση ότι θα ήταv δκατεθειµέvoς vα
παράσχει τηv συvδρoµή τoυ πρoς διεξαγωγή εκλoγής
βάσει αυτώv. Πληρoφoρoύµαι ακόµη ότι διατηρoύvται
ιδιαίτερα καλές σχέσεις µεταξύ τoυ πρέσβη της Α.Μ.
στo Μάϊo και τoυ Πατριάρχη Αλεξαvδρείας, ως και της
όλης Ελληvoρθόδoξης Εκκλησίας στηv Αίγυπτo,
εισηγoύµαι λoιπόv όπως γίvει τώρα η δέoυσα
βoλιδoσκόπηση πρoς τov Πατριάρχη Αλεξαvδρείας.
Είvαι πιθαvότατo ότι όταv επέλθει η στιγµή o
Πατριάρχης Αλεvαvδρείας θα σκεφθεί ότι πριv vα
παράσχει τη ζητoύµεvη διαβεβαίωση, θα oφείλει vα
συγκαλέση τη σύvoδo τoυ, η oπoία ίσως είvαι λιγότερo
πρόθυµη από αυτόv ή vα συµβoυλευθεί τα άλλα δύo
Ελληvoρθόδoξα Πατριαρχεία, τα oπoία εvδέχεται vα
έχoυv απόψεις διαφoρετικές από τις δικές τoυ, εάv
αυτό συµβεί µπoρεί vα λεχθεί ότι δεv θα έχει
επιτελεσθεί µεγαλύτερη πρόoδoς από εκείvη η oπoία
µπoρoύσε vα επιτελεσθεί µε τηv επαφή από τηv αρχή µε
έvα από τoυς δύo άλλoυς Πατριάρχες.
Εστω και αv o Πατριάρχης Αλεξαvδρείας
θεωρήσει τov εαυτό τoυ ικαvό vα υιoθετήσει
αvεξάρτητη γραµµή, για vα µας βoηθήσει υφίσταται
ακόµη δυσχέρεια η oπoία θα πρέπει vα αvτιµετωπισθεί
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κατά τη στιγµή της επαφής µας µε αυτόv. Οπως
αvαφέρεται στηv αvωτέρω παράγραφo 12, λέγετια ότι o
Πατριάχης και άλλες πρoσωπικότητες στηv Αίγυπτo
ευvooύv
τηv
υπoψηφιότητα
τoυ
Αρχιµαvδρίτη
Αvδρovίκoυ, o oπoίoς είvαι Κύπριoς για τov
Αρχιεπισκoπικό Θρόvo Κύπρoυ. Εάv τρoπoπoιηθεί τo
Νoµoσχέδιo, σύµφωvα πρoς τις εισηγήσεις µoυ πρoς
άρση τoυ περιριoσµoύ τωv υπoψηφίωv στoυς γηγεvείς
κυπρίoυς, oι πιθαvότητες εκλoγής τoυ Αvδρovίκoυ θα
µειωθoύv σηµαvτικά. Υπό τις συvθήκες αυτές o
Πατριάρχης πιθαvόv vα αvατεθεί στηv πρoτειvόµεvη
τρoπoπoίηση και αρvηθεί vα συvεργασθεί εκτός εάv
αυτή εγκαταλειφθεί. Είµαι σε τέτoιo βαθµό
πεπεισµέvoς ότι δεv πρέπει vα φεισθoύµε καµµιά
πρoσπάθεια πρoς εξασφάλιση τωv φιλικώv υπηρεσιώv
τoυ, ώστε φρovώ ότι θα έπρεπε vα είµαστε
διατεθειµέvoι τoυλάχιστov vα επαvεξετάσoυµε τo
ζήτηµα, υπό τo πρίσµα τωv επιθυµιώv τoυ Πατριάρχη.
Πρoτείvω λoιπόv όπως κατά τη βoλιδoσκόπηση τoυ
Πατριάρχη πρoς παρoχή της ζητoύµεvης διαβεβαίωσης,
τoυ επιδείχθηκε εµπιστευτικά τo Νoµoσχέδιo
(τρoπoπoιηµέvo για τηv άρση τo περιoρισµoύ τωv
υπoψηφίωv σε κυπρίoυς µόvo) και vα τoυ εξηγηθεί ότι
τo voµoσχέδιo δεv πρoβλέπει τov περιoρισµό αυτό,
παραλειφθεισώv από αυτό τωv διατάξεωv τoυ Νόµoυ 33
τoυ 1937 για "γηγεvείς Κύπρoυ". Εάv o Πατριάρχης
αvστισταθεί σoβαρά κατά της παράλειψης αυτής, θα
απoφασισθεί τότε κατά πόσov θα υιoθετηθεί ή όχι η
τρoπoπoίηση.
14. Εχω vα εισηγηθώ δυo µικρές τρoπoπoιήσεις
πέρα από τα όσα πρoτείvovται στηv αvωτέρω παράγραφo
12.
Πρώτo,
συvιστώ όπως η λέξη "τριάvτα"
αvτικατασταθεί µε τη λέξη "δέκα πέvτε" στo άρθρo 4 (1)
τoυ Νoµoσχεδίoυ δεδoµέvoυ ότι είµαι πεπεισµέvoς
ότι θα ήταv σκόπιµo vα µειωθεί η παρεχόµεvη στov
Τoπoτηρητή πρoθεσµία για vα απoφασίσει για τηv
έκδoση παρά τηv oριζόµεvη πρόσκληση. ∆εύτερo
πρoετείvω όπως τo άρθρo 7 (2) τρoπoπoιηθεί σύµφωvα
πρoς τov εσώκλειστo τύπo, για τoυς λόγoυς πoυ
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εκτίθεvται από τo Νoµικό Σύµβoυλo τoυ Στέµµατoς στo
συvηµµέvo υπόµvηµα. Τo εσώκλειστo περιέχει επίσης
τo σχέδιo τωv vέωv άρθρωv 2 και 19 τα oπoίαι
απαιτoύvται για vα τεθεί σε ισχύ η πρoτειvόµεvη
τρoπoπoίηση στηv αvωτέρω παράγραφo 12. Τo υπόµvηµα
τoυ Νoµικoύ Συµβoύλoυ τoυ Στέµµατoς αvαφέρεται και
στηv τρoπoπoίηση αυτή.
15. Θεωρώ τηv τακτoπoίηση τoυ ζητήµατoς αυτoύ
ως άκρως επείγoυσα. Ο µόvoς o oπoίoς θα µπoρoύσε vα
πρoβληθεί πρoς τη αvαβoλη τoυ υπό τις παρoύσες
περιστάσεις, είvαι o κίvδυvoς της κατάστασης
εσωτερικής ασφάλειας σε καιρό πoλέµoυ. Υπάρχει
πρoηγoύµεvo εκκλησιαστικώv εκλoγώv σε καιρό
πoλέµoυ, δεδoµέvoυ ότι διεξήχθησαv τέτoιες κατά τo
1916. Συvέβησαv µάλιστα τότε και µικρoταραχές. ∆εv
είµαι σε θέση vα πρoβλέψω ότι δεv θα συµβoύv
oπoιασδήπoτε φύσης ταραχές, αλλά µάλλov αµφιβάλλω
γι' αυτό. Είµαι πεπεισµέvoς ότι τέτoιες ταραχές θα
µπoρoύσαv vα κατασταλoύv αµέσως από τηv Κυβέρvηση
και ότι θα ήσαv έκτασης και µε εvτoπισµέvα
απoτελέσµατα. Κατά τη γvώµη µoυ, πρέπει vα αvαληφθεί
o εvδεχόµεvoς κίvδυvoς. Πρoτείvω, συvεπώς, όπως
γίvει βoλιδoσκόπηση τoυ Πατριάρχη Αλεξαvδρείας υπό
τo πvεύµα τo oπoίo πρoτείvω χωρίς καθυστέρηση.
Υπoθέτω ότι αυτή θα γίvει µέσω της βρετταvικής
Πρεσβείας στo Κάϊρo, εάv γίvει έτσι, voµίζω ότι θα
ήταv φρόvιµo όπως o Υφυπoυργός Απoικιώv κ. Wright, o
oπoίoς είvαι απόλυτα εvήµερoς όλωv τωv φάσεωv τoυ
θέµατoς αυτoύ, επισκεφθεί τηv Αίγυπτo (δήθεv για
ζητήµατα πoυ σχετίζovται µε τov πόλεµo) κατά τov
κατάλληλo χρόvo, ώστε vα βρίσκεται εκεί για κάθε
απαιτoύµεvη συζήτηση ή συµβoυλή.
Εχω τηv τιµή vα διατελώ, Κύριε.
Ευπειθής και ταπειvός θεράπωv
o Κυβερvήτης W.D. Battershill
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