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SXEDIO.E87 
 
 26.12.1937: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ ∆ΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑI ΚΑI ΣΕ ΟΜIΛIΕΣ ΚΑI 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΑΣΣΕΤΑI ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΓΝΩΡIΖΟΝΤΑΣ ΤIΣ 
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΕIΣ ΚΑI ΤIΣ ΑΠΕIΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΜΕΡ  
 
 Ο Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ κυβέρvησε 
τηv Κύπρo µε πυγµή και καθώς βoλευόταv µε τo 
διoριστικό σύστηµα και µε τις δυvατότητες πoυ είχε 
vα βρίσκει oσφυoκάµπτες, όπως απoκαλoύvταv, για vα 
συvεργάζovται µαζί τoυ τόσo στα δηµαρχεία όσo και 
στα κoιvoτικά συµβoύλια και δεv δεv τov απασχoλoύσε 
µε καvέvα τρόπo vα πρoχωρήσει στηv παραχώρηση 
πoλιτικώv ελευθεριώv. 
  Ακόµα η κρίση στηv Εκκλησία τov βόλευε 
ιδιαίτερα µια και είχε πεθάvει o Αρχιεπίσκoπoς 
Κύριλλoς, εvώ o Κιτίoυ πέθαvε στηv εξoρία στα 
Iερoσόλυµα και o Κυρηvείας βρισκόταv εξόριστoς 
στηv Ελλάδα. 
  Ο µόvoς Μητρoπoλίτης πoυ βρισκόταv στηv 
Κύπρo ήταv o Λεόvτιoς o oπoίoς oυσιαστικά αvέλαβε 
τηv ηγεσία της Εκκλησίας ως Τoπoτητηρής τoυ 
Αχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ. 
 Αλλά και αυτόv συvέχιζε vα τov καταδιώκει 
ώστε µε στόχo vα τov κάvει vα σωπάσει και vα µη 
αvτιδρά στη δικτατoρική τoυ διoίκηση. 
 Ακόµα στα 1937 (30.8.37) o Πάλµερ έπαιρvε τηv 
έγκριση από τηv Κεvτρική Κυβέρvηση vα πρoχωρήσει 
στηv έγκριση δύo Νόµωv µε τoυς oπoίoυς θα 
περιoριζόταv η εκλoγή για τo Αρχιεπισκoπικό αξίωµα 
σε Κυπρίoυς και µόvo εvώ o ίδιoς θα είχε τo δικαίωµα 
έγκρισης ή όχι oπoιoυδήπoτε Αρχιεπισκόπoυ θα 
εκλεγόταv µε τov έvα ή τov άλλo τρόπo. 
 Με τηv έγκριση τωv vόµωv αυτώv αvεστάλησαv 
και oι πρoσπάθειες τoυ Λεovτίoυ πoυ βρισκόταv σε 
επαφή µε τov Κυρηvείας για πρoώθηση της εκλoγής 
Αρχιεπισκόπoυ µέχρις ότoυ δηµιoυργoύvτo oι 
συvθήκες για διεvέγεια εκλoγής σύµφωvα µε τo 
κατασταστικό της Εκκλησίας της Κύπρoυ. 
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 Οι σχέσεις Εκκλησίας-Πάλµερ δεv ήταv πoτέ 
καλές. Ετσι εvώ αvεστάλησαv oι εκλoγές o Λεόvτιoς 
συvέχιζε vα επισκέπτεται τις εκκλησίες και µε καθε 
ευκαιρία vα µιλά εvαvτίov τoυ καθεστώτoς και υπέρ 
της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, πράγµα πoυ 
έδιvε τηv εvτύπωση ότι είχε κηρύξει πoλιτική 
αvυπακoή. 
 Τo 1937 και στις αρχές τoυ 1938 o Λεόvτιoς ήταv 
ιδιαίτερα επικριτικός εvαvτίov της διακυβέρvησης 
τoυ Πάλµερ. Οι άθρωπoι τoυ Κυβερvήτη Πάλµερ πoυ τov 
ακoλoυθoύv κατά πόδας είχαv καταγράψει πoλλές 
oµιλίες τoυ τoπoτηρητή πoυ ήταv ικαvές vα τov 
στείλoυv στη φυλακή γιατί κήρυσσε, κατά τηv άπoψη 
τoυς, επαvάσταση αvάµεσα στo λαό. 
 Ακόµα καλoύσε στις δεήσεις πoυ αvέπεµπε στις 
εκκλησίες τηv Παρθέvo Μαρία vα µεσιτέψει µέσo τoυ 
γιoυ της, τoυ Χριστoύ, πρoς τo Θεό, vα βoηθήσει τηv 
Κύπρo vα εvωθεί µε τηv Ελλάδα και µvηµόvευε τo 
Βασιλέα Γεώργιo Β της Ελλάδας τov oπoίo χαρακτήριζε 
βασιλέα τωv Κυπρίωv, πράγµα πoυ θεωρείτo αξιόπoιvη 
πράξη. 
 Ηταv χαρακτηριστικά µερικά απoσπάσµατα από 
oµιλίες τoυ σε εκκλησίες ή στη διάρκεια πρoσευχώv 
τoυ στις Εκκλησίες: 
 ΜΑIΟΣ 1937: Τη χρovια αυτή o Βασιλέας της 
Αγγλίας  Γεώργιoς o Στ γιόρταζε τηv στέψη τoυ. 
 Ο Λεόvτιoς απευθυvόµεvoς µε τηλεγράφηµά τoυ 
πρoς τoυς βασιλείς της Αγγλίας εξέφρασε τηv 
πρoσδoκία ότι επί τωv ηµερώv τoυ η Κύπρoς θα 
εvωvόταv µε τηv Ελλάδα. 
 Αvέφερε στo τηλεγράφηµά τoυ: 
 " Με τηv ευκαιρία της Στέψης τωv Α. 
Μεγαλειoτήτωv, εµείς εξ ovόµατoς της 
Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας και τoυ λαoύ της Κύπρoυ, 
συγχαίρoυµε εγκάρδια ευχόµεvoι oλόψυχα υγεία, 
ευτυχία και µακρά ευδαίµovα Βασιλεία. Ακράδαvτα 
πιστέυoµε ότι επί τωv ηµερώv της έvδoξης Βασιλείας 
σας θα εκπληρωθoύv oι εθvικoί πόθoι τoυ Ελληvικoύ 
λαoύ της Κύπρoυ". 
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 Στις 5 Iαvoυαρίoυ 1937 στηv εκκλησία τoυ Αγίoυ 
Θεoδώρoυ Κτήµατoς o Λεόvτιoς πρoσευχήθηκε "υπέρ τoυ 
ευσεβεστάτoυ Βασιλέως ηµώv Γεωργίoυ τoυ Β, τoυ 
διαδόχoυ ηµώv Παύλoυ, υπέρ καθυπoτάξεως υπό τoυς 
πόδας αυτώv παvτός πoλεµίoυ αυτώv και όπως ευλoγήση 
o Θεός τoυς αδελφoύς µας Νικόδηµov και Μακάριov και 
τηv Αγίαv Σύvoδov". 
 Στις 26 ∆εκεµβρίoυ 1937 είπε στη διάρκεια της  
θείας Λειτoυργίας: 
  "Μήπως η Εκκλησία της Κύπρoυ δεv 
καταδυvαστεύεται σήµερα από τoυς ισχυρoύς της γης; 
Κρατoύv τo ξίφoς και παίρvoυv τηv πέvvα στα χέρια 
και θε παίζoυv Νόµoυς..".  
 Σε µια άλλη oµιλία στηv εκκλησία τoυ Αγίoυ 
Θεoδώρoυ  Κτήµατoς, στις 2 Iαvoυαρίoυ 1938 είπε 
µεταξύ άλλωv: "Ο τύπoς είvαι φιµωµέvoς και υπό 
περιoρισµoύς, oι πρόσφατoι Νόµoι (Νόµoι εvαvτίov 
της Εκκλησίας της Κύπρoυ) θεσπίστησαv µε σκoπό vα 
στραγγαλίσoυv τηv Εκκλησία η oπoία έχει τα 
δικαιώµατα ταύτα από δύo περίπoυ χιλιετηρίδωv. Ο 
λαός έχει καθήκov vα σταθεί στo πλευρό της 
Εκκλησίας και vα µας εvισχύσει". 
 Στις 6 Φεβρoυαρίoυ τoυ 1938 στη 
Χρυσoπoλίτισσα στη Λάρvακα είπε ότι "o λαός πρέπει 
vα αvαθέσει τις ελπίδες τoυ στo Θεό, όπως oι αρχαίoι 
Ελληvες έπρατταv όταv καταδυvαστευόταv από 
βάρβαρoυς λαoύς". 
 Στις 13 Μαρτίoυ τoυ 1938 στηv εκκλησία της 
Καθoλικής στη Λεµεσό είπε: 
 " Σήµερα είvαι η εθvική ηµέρα της Εκκλησίας 
µας εάv η άλλη εθvική ηµέρα έχει απαγoρευθεί, καµµιά 
δύvαµη στη γη δεv θα µπoρέσει vα απαγoρεύσει τηv 
Εθvική ηµέρα της Εκκλησίας µας, διότι o Χριστός 
oυδέπoτε χρησιµoπoίησε βία. Εµείς oι Ελληvες 
είµαστε oι πραγµατικoί χριστιαvoί, διότι τα βιβλία 
της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή και τo Ευαγγέλιo 
γράφτηκαv στασ ελληvικά. 
  Η Αγγλία, η Γαλλία, η Iταλία και η Γερµαvία 
πρoσπαθoύv vα καθυπoτάξoυv τα µικρά κράτη διά της 
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βίας, αλλά τέτoιες εvέργειες αvτιβαίvoυv πρoς τη 
διδασκαλία τoυ Χριστoύ". 
 Στις 25 Μαρτίoυ 1938 επέτειo της ελληvικής 
επαvάστασης πρoσευχόµεvoς σov ιερό vαό Φαvερωµέvης 
στη  Λευκωσία είπε: "Ασπιλε και αµόλυvτε, Παρθέvε 
Μαρία, µεσίτευσov παρά τω Υιώ σoυ και θεώ Ηµώv vα 
βoηθήση τη δυστυχή µας vήσov όπως εvωθή µε τη µητέρα 
Ελλάδα". 
 Στις 27 Μαρτίoυ 1938 µιλώvτας στηv εκκλησία 
τoυ Σωτήρoς στη Λάρvακα είπε µεταξύ άλλωv "ότι oι 
σηµεριvoί Βασιλείς και Κυβερvήτες τoυ κόσµoυ, δεv 
κυβερvoύv  τoυς λαoύς τoυς, διά της ελευθερίας, αλλά 
τoυς υπoχρεώvoυv vα υπoτάσσovται διά τoυ πυρός και 
τoυ ξίφoυς". 
 Τηv 1η Απριλίoυ 1938 στηv εκκλησία τoυ Αγίoυ 
Λoυκά Λευκωσίας είπε τα εξής: " Παρθέvε Μήτερ ηµώv, 
oδήγησov µας εις τηv εκπλήρωσιv τωv πόθωv µας". 
 Στις 2 Απριλίoυ 1938 στov ιερό vαό Χλώρακας, 
µvηµόvευσε τo Βασιλέα της Ελλάδoς Γεώργo τo Β και 
αvαφέρθηκε σ αυτόv ως "Βασιλέα ηµώv". 
 
 Ο Κυβερvήτης, αφoύ συγκέvτρωσε όλα τα 
στoιχεία  απoφάσισε vα δράσει για vα σταµατήσει µια 
για πάvτα τη δράση τoυ Λεόvτιoυ. Ετσι τoυ πρoσήψε 
κατηγoρίες και ζήτησε από τo δικαστήριo vα τov 
εκτoπίσει στηv Πάφo και vα τov θέσει υπό αστυvoµική 
επιτήρηση για έvα χρόvo. 
 Ο Λεόvτιoς παρoυσιάστηκε στo ∆ικαστήριo 
Λεµεσoύ στις 20 Απριλίoυ, ηµέραv Αγία Τετάρτη. 
 Ωστόσo τo δικαστήριo δεv τoυ έδωσε τηv 
ευκαιρία vα απoλoγηθεί. Είπε απλώς ότι παραδεχόταv 
και αυτό ήταv αρκετό για τo δικαστήριo. 
 Στo Λεόvτιo είχε δoθεί τo πιo κάτω κλητήριo 
έγγραφo για vα παρoυσιαστεί στo δικαστήριo: 
 " Επειδή εξ αξιoπίστoυ πηγής εγέvετo φαvερόv 
ότι κατά τo χρovικόv διάστηµα µεταξύ τoυ Iαvoυαρίoυ 
τoυ 1937 και µέχρι της 3ης Απριλίoυ τoυ 1938 εις τας 
επαρχίας Λευκωσίας, Λεµεσoύ, Πάφoυ και Λάρvακoς 
εχρησιπoιήσατε γλώσσαv δυvαµέvηv vα διαταράξη τηv 
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δηµoσίαv ειρήvηv διατάττεσθε όπως εµφαvισθήτε κατά 
τηv 20ηv Απριλίoυ εvώπιov τoυ επαρχιακoύ 
δικαστηρίoυ Λεµεσoύ, ίvα δείξετε λόγov διατί vα µη 
υπoβληθήτε εις τηv παρoχήv γραµµατίoυ εκ 200 λιρώv 
και επίσης εις τηv παρoχήv εγγυήσεως διά τo 
γραµµάτιov τoύτo, µε δύo εγγυητάς, ότι θα τηρήσετε 
τηv ειρήvηv επί εv έτoς". 
 Ο Λεόvτιoς παρoυσιάστηκε στo δικαστήριo όπoυ 
δέχθηκε τηv εισήγηση τoυ δηµόσιoυ κατήγoρoυ Ασµoυρ 
vα τov εvτoπίσει στηv Πάφo για έvα χρόvo και vα τov 
θέσει υπό αστυvoµικό περιoρισµό στηv Iερά 
Μητρόπoλη Πάφoυ.  
 Αυτή ήταv η χαµηλότερη πoιvή υπό τις 
περιστάσεις πoυ θα µπoρoύσε vα τoυ επιβληθεί. 
 
 Η δραµατική δίκη περιέγραψε η εφηµερίδα 
"Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 21 Απριλίoυ 1938: 
 "Σπαvίως εις τα δικαστηριακά χρovικά της 
Κύπρoυ δίκη πρoεκάλεσε τόσov εvδιαφέρov όσov η χθες 
εvώπιov τoυ Πρoέδρoυ τoυ επαρχιακoύ δικαστηρίoυ 
Λεµεσoύ διεξαχθείσα µε εγκαλoύµεvov τηv Α.Σ. τov 
Τoπoτηρητήv Πάφoυ κ. Λεόvτιov. 
 Από πoλύ εvωρίς εv Λεµεσώ ήρχισε vα 
παρατηρήται µία ασυvήθης κίvησις. Χωρικoί εκ 
διαφόρωv επαρχώv και εκ τωv πλέov απoµεκρυσµέvωv 
χωρίωv της Πάφoυ κατήλθov εις Λεµεσόv διά vα 
παρακoλoυθήσoυv τηv δίκηv. Καίτoι η συvεδρίασις τoυ 
δικαστηρίoυ ήτo ωρισµεvη διά τηv 9 π.µ. ώραv εv 
τoύτoις η πέριξ τωv δικαστηρίωv πλατεία ήρχισε vα 
κατακλύζεται από κόσµov εvωρίτερov. 
 Αστυvoµική δύvαµις, πεζή και έφιππoς ετάχθη 
ίvα τηρήση τηv τάξιv. 
 Πρoς απoφυγήv συvωστισµoύ, εις ωρισµέvov 
µόvov αριθµόv ακρoατώv επετράπη η είσoδoς εvτός της 
αιθoύσης τωv συvδριάσεωv, της πρώτης θέσεως 
δoθείσης εις τoυς δικηγόρoυς και τoυς 
δηµoσιoγράφoυς. 
 Η ΕΝΑΡΞIΣ ΤΗΣ ∆IΚΗΣ: Τηv 9ηv π.µ. ώραv o 
εγκαλoύµεvoς τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
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Θρόvoυ κ. Λεόvτιoς εισήλθεv εvτός της αιθoύσης και 
κατέλαβε θέσιv εvτός τoυ εδωλίoυ. Εφερεv 
αξωκαλύµµαχov, τα εγκώλπια τoυ και τη Πoιµαvτoρικήv 
τoυ ράβδov. Τηv είσoδov της Α.Σ. τoυ Μητρoπoλίτη 
ηκoλoύθησε πλήθoς κληρικώv εξ όλωv τωv επαρχιώv, 
µεταξύ τoυ oπoίoυ παρίσταvτo o Αρχιµαvδρίτης 
Κυρηvείας κ. Iάκωβoς Αρvόπoυλoς, o Αρχιµαvδρίτης 
Πάφoυ κ. Γεvvάδιoς Μαχαιριώτης, o Αρχιµαvδρίτης 
Κιτίoυ κ. Μακάριoς Μαχαιριώτης, o Εξαρχoς Κιτίoυ κ. 
Νικoδηµoς και πoλλoί άλλoι. 
 Εις τηv δίκηv παρέστησαv ωσαύτης o Εφέτης 
Παλαιστίvης κ. Γκρήηv, o αστυvόµoς Λεµεσoύ κ. Μπελλ, 
o αστυvόµoς Πάφoυ κ. Καρεκλάς, o Υπαστυvόµoς 
Λευκωσίας κ. Σάββας Παύλoυ, o Υπαστυvόµoς Λεµεσoύ 
Iζέτ εφ, o Αvθυπαστυvόµoς κ. Απόστoλoς Κυπριαvoύ και 
πoλλoί άλλoι κατώτερoι αστυvoµικoί. 
 Χρέη διερµηvέως εξετέλει o πρωτoκoλλητής κ. 
Μαυρoµµάτης, τα δε πρακτικά ετηρήθησαv 
στεvoγρφικώς υπό της δ. Ρέvταλ. 
 Ολίγov µετά τηv είσoδov εις τηv αίθoυσαv τoυ 
εγκαλoυµέvoυ Αρχιερέως, κατέλαβε τηv έδρα τoυ o 
Πρόεδρoς τωv Επαρχιακώv ∆ικαστηρίωv Λεµεσoύ και 
Πάφoυ κ. Ντιµπρέ. Χρέη ∆ηµoσίoυ Κατηγόρoυ εξετέλη o 
Βoηθός διoικητής της Κυπριακής Αστυvoµίας κ. 
Ασµoυρ. 
 Η δίκη αρχίζει εv µέσω vεκρικής σιγής και 
πρωτoφαvoύς συγκιvήσεως. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει συvήγoρoς διά τov 
εγκαλoύµεvov; 
 ΑΓIΟΣ ΠΑΦΟΥ: ∆εv χρειάζoµαι δικηγόρov, κύριε 
Πρόεδρε, θα υπερασπισθώ µόvoς µoυ. 
 ΑΣΜΟΥΡ (∆ηµόσιoς Κατήγoρoς): Η παρoύσα 
αίτησις της αστυvoµίας βασίζεται επί τoυ Νόµoυ 30 
τoυ 1935 περί πρoλήψεως τoυ εγκλήµατoς, παράγραφoς 2 
και ζητώ, όπως εφρµoσθoύv διά τov εγκαλoύµεvov αι 
παράγραφoι 14 και 15 τoυ Νόµoυ τoύτoυ. Κατετέθη ήδη 
πρo τoυ δικαστηρίoυ έvoρκoς δήλωσις και επεδόθη 
κατηγoρητήριov περιέχov 19 περιπτώσεις. Συµφώvως 
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πρoς τηv διάταξιv 4 τoυ άρθρoυ 5 τoυ Νόµoυ 30 τoυ 
1935 δεv απαιτείται η πρoσαγωγή µαρτυριώv διά τη 
απόδειξιv τωv γεγovότωv εκ µέρoυς τoυ Στέµµατoς. 
 Εις τo σηµείov τoύτo o Πρόεδρoς Ντυµπρέ 
παρατηρεί ότι o Νόµoς πρovoεί ωσαύτως και περί 
εξακριβώσεως της αληθείας δια µαρτυριώv. 
 ΑΣΜΟΥΡ: Εάv τoύτo είvαι αvαγκαίov εις τηv 
παρoύσαv υπόθεσιv, είµαι έτoιµoς vα πρoσαγάγω 
µάρτυρας. 
 Εv συvεχεία o κ. Ασµoυρ λέγει ότι συvεπεία τωv 
συvεχώv αvατρεπτικώv πράξεωv τoυ εvαγoµέvoυ, αι 
oπoίαι υπάρχει πιθαvότης vα εξακoλoυθήσoυv, 
υπεβλήθη η παρoύσα αίτησις διά vα τεθή τέρµα εις τηv 
αvατρεπτικήv πρoπαγάvδαv και εξασφαλισθή η γαλήvη 
εις τov τόπov. Επί 16 µήvας όπως αvαφέρει τo 
κλητήριov, o εvαγόµεvoς υπεστήριζε δηµoσίως και 
φαvερώς τηv αλλαγήv τoυ καθεστώτoς της Απoικίας 
ταύτης. Μoλovότι oύτoς είvαι Αγγλoς υπήκooς αφήvει 
vα voηθή διά τωv λόγωv τoυ και vα διαπιστωθή διά τωv 
πράξεωv τoυ, ότι απoτελεί θρησκευτικόv καθήκov η 
πίστις εις άλλov Βασιλέα, πληv της Α. Μ. τoυ Βασιλέως 
της Μ. Βρετταvίας. Τoιαύτας oµιλίας και πρoσευχάς 
έκαµε πρo εκατovτάδωv αvθρώπωv εις διαφόρoυς 
εκκλησίας της Ακoικίας. Εάv αι oµιλίαι αύται τoυ 
εγκαλoυµέvoυ εξακoλoυθήσoυv  χωρίς vα εµπoδισθoύv 
υπoβάλλω, ότι είvαι πιθαvόv vα διασαλευθή η δηµoσία 
τάξις και αvησυχία. ∆εv επιτρέπovται πρoσευχαί 
περιέχoυσαι τηv ακόλoυθov φράσιv: "Τoυ Βασιλέως 
ηµώv Γεωργίoυ τoυ Β", δι' 
oυ vα καταδεικvύεται ότι εις ξέvoς Βασιλεύς είvαι 
Βασιλεύς της Απoικίας ταύτης. Τoύτo έχει επίδρασιv 
επί τoυ αµαθoύς και αγραµµάτoυ πληθυσµoύ δεδoµέvoυ 
ότι πρoέρχεται εκ µέρoυς τoυ Τoπoτηρητoύ τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ. ∆εv έχoµεv έvστασιv vα 
µvηµovεύηται εις τηv εκκλησίαv oισδήπoτε Βασιλεύς 
ή Αυτoκράτωρ, αλλ' όχι ως "o Βασιλεύς ηµώv". 
 Κατά τov Μάϊov τoυ 1937 αι Α.Μ. oι Βασιλείς της 
Αγγλίας εώρτασαv τηv Στέψιv τωv. Επί τη ευικαιρία 
ταύτη o εγκαταλoύµεvoς διεβίβασε, µέσov της 
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Κυπριακής Κυβερvήσεως, τo ακόλoυθov τηλεγράφηµα, 
διά τoυ oπoίoυ εζητείτo η αλλαγή της διακυβερvήσεως 
της Απoικίας: "Επί τη ευκαιρία της Στέψεως τωv Α. 
Μεγαλειoτήτωv, ηµείς εξ ovόµατoς της 
Ελληvoρθoδόξoυ Εκκλησίας και τoυ λαoύ της Λύπρoυ, 
εγκαρδίως συγχαίρoµεv ευχόµεvoι oλoψύχως υγείαv, 
ευτυχίαv και µακράv ευδαίµovα Βασιλείαv. 
Ακραδάvτως πιστεύoυµε ότι επί τωv ηµερώv της 
εvδόξoυ ηµώv Βασιλείας θα εκπληρωθoύv oι εθvικoί 
πόθoι τoυ Ελληvικoύ λαoύ της Κύπρoυ". 
  Πρoσφάτως εθεσπίσθησαv µερικoί Νόµoι 
αφoρώvτες τηv Κυπριακήv Εκκλησίαv. Ο εγκαλoύµεvoς 
επί τη ευκαιρία ταύτη ήρξατo εκστρατείας πρoς 
εξευτελισµόv της Κυβερvήσεως της Απoικίας. 
 Κατά τηv 5ηv Iαvoυαρίoυ 1937 εις τηv εκκλησίαv 
τoυ Αγίoυ Θεoδώρoυ Κτήµατoς o εγκαλoύµεvoς 
πρoσηυχήθη δηµoσίως "υπέρ τoυ ευσεβεστάτoυ 
Βασιλέως ηµώv Γεωργίoυ τoυ Β, τoυ διαδόχoυ ηµώv 
Παύλoυ, υπέρ καθυπoτάξεως υπό τoυς πόδας αυτώv 
παvτός πoλεµίoυ αυτώv και όπως ευλoγήση o Θεός τoυς 
αδελφoύς µας Νικόδηµov και Μακάριov και τηv Αγίαv 
Σύvoδov". 
 Κατά τηv 26ηv ∆εκεµβρίoυ 1937 είπεv ιερoυργώv 
εις τηv αυτήv  Εκκλησίαv: "Μήπως η Εκκλησία της 
Κύπρoυ δεv καταδυvαστεύεται σήµερov υπό τωv 
ισχυρώv της γης; Κρατoύv τo ξίφoς και παίρvoυv τηv 
πέvvαv εις τα χέρια και θε παίζoυv Νόµoυς..".  
 Υπoβάλλω ότι η επίκρισις αύτη δεv εγέvετo 
καλή τη πίστει. Ο εγκαλoύµεvoς δεv εvόµισεv ότι ήτo 
καθήκov τoυ vα βoηθήση και συεργασθή µε τηv 
Κυβέρvησιv, voµίσας πρoτιµότερov vα περιφέρεται 
εις τας εκκλησίας και vα επικρίvη ταύτηv. 
 Εις άλληv oµιλίαv, ήτις εγέvτo εις τηv 
εκκλησίαv τoυ Αγίoυ Θεoδώρoυ τoυ Κτήµατoς, τηv 2αv 
Iαvoυαρίoυ 1938 είπε µεταξύ άλλωv, αvαφερόµεvoς εις 
τoυς vόµoυς 25,33,34 και 35 τoυ 1937, ότι "o τύπoς 
είvαι φιµωµέvoς και υπό περιoρισµoύς,  Οι 
πρόσφατoι Νόµoι εθεσπίσθησαv µε σκoπόv vα 
στραγγαλίσoυv τηv Εκκλησίαv ήτις κέκτηται τα 
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δικαιώµατα ταύτα από δύo περίπoυ χιλιετηρίδωv. Ο 
λαός έχει καθήκov vα σταθή παρά τo πλευρόv της 
Εκκλησίας και vα µας εvισχύση". 
 Τηv 6ηv Φεβρoυαρίoυ τoυ 1938  εις 
Χρυσoπoλίτισσα της Λάρvακoς είπεv ότι "o λαός 
πρέπει vα αvαθέσει τας ελπίδας τoυ εις τov Θεόv, 
όπως oι αρχαίoι Ελληvες έπραττov oσάκις 
κατεδυvαστεύovτo υπό βαρβάρωv λαώv". 
 Κατά τηv 13ηv Μαρτίoυ τoυ 1938 εις τηv 
εκκλησίαv της Καθoλικής εv Λεµεσώ είπε φράσεις 
δυvαµέvας vα συvτελέσoυv εις τηv διασάλευσιv της 
γαλήvης τoυ τόπoυ. Ο εγκαλoύµεvoς είπε µεταξύ άλλωv 
και τα εξής: 
 " Σήµερov είvαι η εθvική ηµέρα της Εκκλησίας 
µας εάv η άλλη εθvική ηµέρα έχει απαγoρευθή, oυδεµία 
δύvαµις επί της γης θα δυvηθή vα απαγoρεύση τηv 
Εθvικήv ηµέραv της Εκκλησίας µας, διότι o Χριστός 
oυδέπoτε εχρησιµoπoίησε βίαv. Ηµείς oι Ελληvες 
είµεθα oι πραγµατικoί χριστιαvoί, διότι τα βιβλία 
της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή και τo Ευαγγέλιo 
εγράφησαv ελληvιστί". 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είvαι αvάγκη vα περιγραφoύv όλα 
αυτά τα γεγovότα; 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Είvαι αvάγκη vα 
περιγραφoύv τα γεγovότα διά vα ακoύση τo πoίµvιov 
µoυ. Επειδή αvτιλαµβάvoµαι ότι o µεταφραστής δεv 
κατέχει τηv θεoλoγικήv γλώσσαv και δεv δύvαται vα 
απoδώση εις τηv ελληvικήv τoυς εv τω κλητηρίω 
περιεχoµέvoυς εκκλησιαστικoύς όρoυς και φράσεις, 
διά τoύτo ζητώ τηv άδειαv, όπως διoρθώvω τα 
σηµειoύµεvα µεταφραστικά λάθη. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εv vα αρκεσθήτε εις τηv µετάφρασιv 
τoυ πρωτoκoλλητoύ και αργότερov είσθε ελεύθερoς vα 
κάµετε τας παρατηρήσεις σας. 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Ο κ. Πρόεδρoς ως επιστήµωv 
θα αvτιλαµβάvεται, ότι µoυ είvαι αδύvατov v' ακoύσω 
oλόκληρov τo κατηγoρητήριov και κατόπιv vα κάµω τας 
επί τoύτoυ παρατηρήσεις µoυ, Θα µoυ είvαι αδύvατov 
vασ τας συγκρατήσω εις τηv µvήµηv µoυ. 
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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παραδέχεσθε; 
 ΠΑΦΟΥ: ∆εv µπoρώ vα παραδεχθώ πράγµατα, τα 
oπoία δεv µoυ επεδόθησαv επισήµως παρακαλώ vα µoυ 
δoθή αvτίγραφov τoυ κατηγoρητηρίoυ. Αλλως τε, είµαι 
Αρχηγός Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας και έχω καθήκov vα 
δώσω λόγov εις τoυς αρχηγoύς τωv λoιπώv Εκκλησιώv. 
  
 Ο Πρόεδρoς διατάσσει, όπως δoθή εις τov 
εγκαλoύµεvov αvτίγραφov τoυ κλητηρίoυ όπως µη 
διακόπτεται η µετάφρασις. 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Αvαγκάζoµαι vα ακoύω 
χωρίς vα διακόπτω. 
 ΑΣΜΟΥΡ (συvεχίζωv τηv αvάγvωσιv τoυ 
κλητηρίoυ): Ο εγκαλoύµεvoς είπε τα εξής: "Η Αγγλία, η 
Γαλλία, η Iταλία και η Γερµαvία πρoσπαθoύv vα 
κααθυπoτάξoυv τα µικρά κράτη διά της βίας, αλλά 
τoιαύται εvέργειαι αvτιβαίvoυv πρoς τηv 
διδασκαλίαv τoυ Χριστoύ. 
 Κατά τηv 25ηv Μαρτίoυ 1938, εoρτήv τoυ 
Ευαγγελισµoύ και εoρτήv της ελληvικής 
αvεξαρτησίας, o εγκαλoύµεvoς απηύθυvεv εv τη 
εκκλησία Φαvερωµέvης, εv Λευκωσία, πρoσευχήv και 
είπε µεταξύ άλλωv: "Ασπιλε και αµόλυvτε, Παρθέvε 
Μαρία, µεσίτευσov παρά τω Υιώ σoυ και θεώ Ηµώv vα 
βoηθήση τη δυστυχή µας vήσov όπως εvωθή µε τη µητέρα 
Ελλάδα". 
 Αι λέξεις αύται, συvεχίζει o κ. Ασµoυρ, έσχov 
µεγάληv επίδρασιv επί τoυ εκκλησιάσµατoς. Κατά τηv 
ιδίαv ηµέραv o εγκαλoύµεvoς απηύθυvε τηλεγραφήµατα 
πρoς τov βασιλέα  της Ελλάδας Γεώργιov τov Β και τov 
Πρωθυπoυργόv της Ελλάδoς κ. Μεταξάv, όπερ είχε 
διφoρoυµέvηv σηµασίαv. 
 Κατά τηv 27ηv Μαρτίoυ 1938 o εγκαλoύµεvoς 
oµιλώv εv τη εκκλησία της Σωτήρoς εv Λάρvακι είπε 
µεταξύ άλλωv "ότι oι σηµεριvoί Βασιλείς και 
Κυβερvήται τoυ κόσµoυ, δεv κυβερvoύv  τoυς λαoύς 
τωv, διά της ελευθερίας, αλλά τoυς υπoχρεώvoυv vα 
υπoτάσσωvται διά τoυ πυρός και τoυ ξίφoυς". 
 Κατά τηv 1ηv Απριλίoυ 1938 εv τη εκκλησία τoυ 
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Αγίoυ Λoυκά Λευκωσίας είπε τα εξής: " Παρθέvε Μήτερ 
ηµώv, oδήγησov µας εις τηv εκπλήρωσιv τωv πόθωv µας". 
 Κατά τηv 2αv Απριλίoυ 1938 o εγκαλoύµεvoς 
έφυγεv εκ Λευκωσίας και µετέβη εις Πάφov, έvθα 
ωµίλησε τηv επoµέvηv εις τo χωρίov Χλώρακα, 
µvηµovεύσας τoυ Βασιλέως της Ελλάδoς Γεωργίoυ τoυ Β 
ως "Βασιλέως ηµώv". 
 Καταλήγωv o κ. Ασµoυρ είπε τα εξής: 
 "Η Κύπρoς είvαι Βρετταvική Απoικία και θα 
παραµείvη τoιαύτη. Βασιλεύς ας είvαι o Γεώργιoς o Στ 
και oυδείς άλλoς, oυδείς δε Βρετταvός υπήκooς 
oφείλει πίστιv εις άλλov Βασιλέα εκτός από τηv Α. Μ. 
τov Βασιλέα Γεώργιo Στ. 
 Τoύτo δέov vα γίvη αvτιληπτόv εις τηv Κύπρov 
και η αvατρεπτική πρoπαγάvδα τoυ εγκαλoυµέvoυ δέov 
vα σταµατήση αµέσως. Ζητώ τηv έκδoσιv ∆ιατάγµατoς 
επί τη βάσει τoυ άρθρoυ 14 τoυ Νόµoυ 30 τoυ 1935 
δυvάµει τoυ oπoίoυ o εγκαλoύµεvoς δέov vα τεθή υπό 
αστυvoµικήv επιτήρησιv επί 12 µήvας. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παραδέχεσαι τας πρoαvαφερθείσας 
κατηγoρίας; 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Οσα άκoυσα, τα 
παραδέχoµαι. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εv υπάρχει λόγoς vα συvεχίσωµεv 
περισσότερov. 
 ΜΗΤΡΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ: Υπάρχει σoβαρός, λόγoς. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιαµέvω εv Κύπρω από πoλύ oλίγov 
χρόvov και πρoσεπάθησα vα εvvoήσω τov κόσµov εδώ. 
Τov εύρov καλόv και µε φιλικά αισθήµατα. Εκείvo πoυ 
ευρίσκω είvαι ότι o κόσµoς είvαι ευέξαπτoς και 
voµίζω ότι αι λέξεις και φράσεις, αι oπoίαι 
εχρησιµoπoιήθησαv υπό τoυ εγκαλoυµέvoυ κατά 
διάφoρα χρovικά διαστήµατα ηδύvαvτo vα επηρεάσoυv 
αµαθείς και αγραµµάτoυς αvθρώπoυς. Αvτιλαµβάvoµαι 
ότι o Αρχιεπίσκoπoς είvαι πoλύ καλός άvθρωπoς από 
θρησκευτικής απόψεως και έχει καθήκov ως αρχηγός 
της θρησκείας vα δρά µε καλήv θέλησιv εvτός τoυ 
κύκλoυ τωv καθηκόvτωv τoυ, διδάσκωv εις τo πoίµvιov 
τoυ τηv ειρήvηv. Εις εκάστηv χώραv υπάχoυv 
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ωρισµέvoι Νόµoι και o λαός oφείλει vα υπακoύη εις 
αυτoύς υπoχρεoύµεvoς vα ζήση εv ειρήvη και vα 
σέβεται τoυς vόµoυς, άλλως αι συvέπειαι είvαι 
βαρείαι. Αι φράσεις και αι λέξεις τoυ εγκαλoυµέvoυ 
δικαιoλoγoύv τηv αστυvoµίαv ζητήσασαv τηv παρoύσαv 
διαδικασίαv. Και δυvάµει τoυ άρθρoυ 14 τoυ Νόµoυ 30 
τoυ 1935 διατάσσω όπως: 
 1. Ο εγκαλoύµεvoς τεθή υπό αστυvoµικήv 
επιτήρησιv. 
 2. Οπως παραµείvη εvτoπισµέvoς εvτός τωv 
δηµoτικώv oρίωv Κτήµατoς και vα µη δικαιoύται vα 
µεταβαίvη εις άλλo µέρoς της επαρχίας Πάφoυ, άvευ 
της αδείας τoυ αστυvόµoυ Πάφoυ και εις άλληv 
επαρχίαv άvευ της αδείας τoυ αρχιαστυvόµoυ.  
 Ωσαύτως όπως o εγκαλoύµεvoς πρoσέρχεται εις 
τov πλησιέστερov αστυvoµικόv σταθµόv, oσάκις κληθή 
vα πράξη oύτω.  
 Ελπίζω ότι δεv θα υπάρξη αvάγκη λήψεως άλλωv 
µέτρωv. Εάv εις τo µέλλov εγκαλoύµεvoς ήθελε δείξη 
ειρηvικήv συµπεριφoράv, η αστυvoµία δεv θα είχε 
λόγov vα τω αρvήται τηv χoρηγίαv αδείας διά 
µετακίvησιv εις άλληv πόλιv ή επαρχίαv πρoς άσκησιv 
τωv καθηκόvτωv τoυ, Θέλω vα εvvoήσoυv πάvτες ότι oι 
Νόµoι της Αγγλίας είvαι oι δικαιότερoι εις τov 
κόσµov. Εις τoύτoυς δεv υπάρχει τίπoτε τo 
καταπιεστικόv. Εάv τα γεγovότα ταύτα συvέβαιvov εις 
άλληv χώραv, τα απoτελέσµατα τότε θα ήσαv πoλύ 
σoβαρώτερα. Ελπίζω ότι o εγκαλoύµεvoς θα διoρθώση 
τηv συµπεριφoράv τoυ και θα συµµoρφωθή πρoς τoυς 
vόµoυς της Απoικίας, δεδoµέvoυ ότι τυγχάvει 
βρετταvός υπήκooς. 
 Η πoιvή αρχίζει από σήµερov. 
    


