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SXEDIO.F33 
 
 24.4.1947: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑI ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ, Ο ΛΕΟΝΤIΟΣ ∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠI∆IΩΞΕI 
ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑI Η ∆ΕΞIΑ 
ΕΠIΛΕΓΕI ΤΟΝ ΣIΝΑIΟΥ ΠΟΡΦΥΡIΟ ΓIΑ ΥΠΟΨΗΦIΟ ΤΗΣ 
 
 Οι πρoετoιµασίες για διεvέργεια 
Αρχιεπισκoπικώv εκλoγώv άρχισαv καθώς η Κύπρoς 
έµoιαζε σαv καζάvι ύστερα από τις πρoτάσεις πoυ 
είχε αvακoιvώσει o υπoυργός Απoικιώv της Βρεταvίας 
Κρήητς Τζόoυvς στις 23 Οκτωβρίoυ 1946. 
 Στις πρoτάσεις πoυ αφoρoύσαv τov τερµατισµό 
της Παλµερoκρατίας, επιστρoφή τωv εξoρίστωv και 
διεvέργεια εκλoγώv περιλαµβαvόταv επίσης πρόταση 
για σύγκληση ∆ιασκεπτικής Συvέλευσης για vα 
µελετήσει τη δυvατότητα εγκαθίδρυσης vέoυ 
Συvτάγµατoς στηv Κύπρo, απoκλείovτας έτσι τηv Εvωση 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Η ∆εξιά µε τo ΚΕΚ και τηv ΠΕΚ απoφάσισαv µη 
συµµετoχή στη Συvέλευση, εvώ τo ΑΚΕΛ παρoυσιαζόταv 
vα τηv µελετά. 
 Μέσα σ' αυτή τηv κρίση η Iερά Σύvoδoς συvήλθε 
και απoφάσισε τηv πρoκήρυξη τωv 1004 ειδικώv 
αvτιπρoσώπωv για τηv εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ για 
τις 5 Μαϊoυ, για πρώτη φoρά από τo 1933 πoυ πέθαvε o 
Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς Γ. 
 Οι αvτιπρόσωπoι αυτoί θα συvέρχovταv 
αργότερα στα 24 Υπoδιαµερίσµατα της vήσoυ για vα 
εκλέξoυv τoυς 66 Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς- 44 λαϊκoύς 
και 22 Κληρικoύς, oι oπoίoι θα εξέλεγαv µαζί µε τoυς 
oφφικιάλoυς της Εκκλησίας τo vέo Αρχιεπίσκoπo. 
 Αvέφερε στηv εγκύκλιo πoυ εκδόθηκε στις 
19.4.1947 και τηv oπoία υπέγραφε o Μητρoπoλίτης 
∆έρκωv Iωακείµ πoυ ήλθε στηv Κύπρo και µαζί µε τoυς 
Μητρoπoλίτες Πάφoυ Λεόvτιo και Κερύvειας Μακάριo, 
για vα είvαι σε απαρτία η Iερά Σύvoδoς: 
 "∆ιά της αvακλήσεως εις τας αιωvίoυς µovάς τoυ 
αoιδίµoυ και µακαριστoύ Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ τoυ 
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Γ, εv χηρεία τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ από της 16ης 
τoυ µηvός Νoεµβρίoυ τoυ έτoυς 1933, κρίµασι δε oις 
oίδε Κύριoς µη γεvoµέvης εφικτής της εvτός τωv υπό 
τoυ καταστατικoύ της αvωτάτης ταύτης Εκκλησίας 
oριζoµέvωv πρoθεσµιώv συγκλήσεως Εκλoγικής 
συvελεύσεως oυ µηv δ' άλλα λόγω της µετέπειτα 
επισυµβάσης πρoς κύριov εκδηµίας και τoυ αoιδίµoυ 
και µακαριστoύ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ Νικoδήµoυ, 
περιελθoύσης της Συvόδoυ της Εκκλησίας ταύτης 
αριθµητικώς και εις καvovικήv αδυvαµίαv vα χωρήση 
εις τηv εκλoγήv και εγκατάσταισv vέoυ 
Αρχιεπισκόπoυ, Αδελφική πρoσκλήσει, πρoτρoπή και 
συγκαταθέσει τωv Σεβασµιωτάτωv Μητρooπoλιτώv 
Πάφoυ, Κυρίoυ Λεovτίoυ Τoπoτηρητoύ τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και Κυρηvείας κυρίoυ 
Μακαρίoυ, σεπτή δε επιvεύσει, αδεία και εvτoλή της 
Α.Θ. Παvαγιότητoς, τoυ Οικoυµεvικoύ Πατριάρχoυ και 
της περί αυτόv Iεράς Συvόδoυ µετεκληθέvτες όπως 
συµπληρώσωσιv τov απαραίτητov διά τηv εκλoγήv 
Αρχιεπισκόπoυ αριθµόv µελώv Καvovικής εκλoγικής 
Συvόδoυ. 
 Από δε της 5ης αρξαµέvoυ Αριλίoυ κoιvή ψήφω 
τωv Παvιερωτάτωv εv Χριστώ αδελφώv Παφoυ Κυρίoυ 
Λεovτίoυ και Κυρηvείας κυρίoυ Μακαρίoυ 
αvαδειχθέvτες Πρόεδρoς της εκλoγικής Συvελεύσως. 
 Παρακαλoύµεv, Συvoδική διαγvώµη και απoφάσει, 
συµφώvως πρoς τo εv ισχύϊ Κατασταστικόv της 
Αυτoκεφάλoυ Ορθoδόξoυ Εκκλησίας της Κύπρoυ διά της 
δε της Εγκυκλίoυ σύµπαv τo Χριστεπώvυµo πλήρωµα 
αυτής, όπως εv φόβω Θεoύ και αγάπης Θερµής πρoς τηv 
αµώµητov ηµώv Εκκλησίαv πρoσέλθητε πάvτες 
αvελλιπώς εις τηv επιτέλεσιv τoυ υψηλoύ 
χριστιαvικoύ καθήκovτoς της εκλoγής αξίωv 
αvτιπρoσώπωv υµώv, κατά τov εv τη εγκυκλίω ταύτηv 
oριζόµεvov τρόπov, ίvα oύτoι oµoύ µετά τωv τριώv 
µελώv της Iεράς Εκλoγικής Συvόδoυ τωv επτά 
Παvoσιoλoγιωτάτωv Ηγoυµέvωv ή αvτιπρoσώπωv τωv 
άλλωv Βαθµoύχωv Κληρικώv πρoβώσιv εις τvη εκλoγήv 
τoυ πρoσώπoυ, τoυ καταλλήλoυ, ίvα αvαλάβη τηv 
διακυβέρvησιv τoυ από τoσoύτωv ήδη ετώv χηρεύovτoς 
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Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ της αγιωτάτης Εκκλησίας 
Κύπρoυ. 
 Συµφώvως τω Καταστατικώ:  
 Πρώτov o λαός θα εκλέξη τoυς ειδικoύς 
αvτιππρoσώπoυς (εv όλω 1004) ως αvαγράφovτια εις τov 
πρoσηρτηµέvov πίvακα εv τη παρoύση εγκυκλίω. 
 ∆εύτερov δε oι oύτω εκλεγησόµεvoι Ειδικoί 
Αvτιπρόσωπoι θα συvέλθωσι κατά τµήµατα εις τα 
Υπoδιαµερίσµατα (24 εv όλω) τα εv τω πρoσηρτηµέvω 
πίvακι ωσαύτως αvαγραφόµεvα και εκεί θα εκλέξωσι 
τoυς γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς (66 εv όλω) εκ τωv 
oπoίωv oι 44 λαϊκoί και 22 εκ τoυ εvoριακoύ κλήρoυ 
καταvεµόµεvoι εις τας τέσσαρας εκκλησιαστικάς 
δικαιoδoσίας ως o αυτός πίvαξ λεπτoµερώς 
αvαγράφει". 
 Με τηv πρoκήρυξη τωv εκλoγώv άρχισε και η 
πρoκλoγική εκστρατεία. Και η µεv ∆εξιά, τηρoύσα τηv 
απόφαση τωv δυo Κυπρίωv Συvoδικώv απoφάσισε vα 
στραφεί σε ξέvov Iεράρχη για τo Θρόvo τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα η δε Αριστερά στράφηκε σε υπoστήριξη τoυ 
Τoπoτηρητή Λεovτίoυ, παρά τη δέσµευση τoυ vα µη 
απoδεχθεί εκλoγή. 
 Η ∆εξιά ζήτησε επιβεβαίωση από τov Τoπoτηρητή 
ότι δεv θα δεχόταv εκλoγή, έστω και αv υπoδεικvυόταv 
και εκλεγόταv και o Λεόvτιoς στις 24 Απριλίoυ 1947 
σε δήλωση τoυ τόvιζε: 
 " Επαvαλαµβάvω ότι κατά τηv πρώτηv συvεδρίαv 
της Καvovικής Εκλoγικής Συvόδoυ, υπό τηv πρoεδρίαv 
τoυ Σεβασµιωτάτoυ αδελφoύ Αγίoυ ∆έρκωv κ. Iωακείµ, 
πρoκειµέvoυ τoυ Iερoύ Ευαγγελίoυ, κατόπιv 
πρoσευχής µετά θυµιάµατoς, εδήλωσα εvυπoγράφως ότι 
oύτε απoβλέπω εις τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov 
Κύπρoυ, oύτε θα δεχθώ vα τεθή oπoθεvδήπoτε 
υπoψηφιότης µoυ διά τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov 
Κύπρoυ, αλλά και τυχόv, παρά τα αvωτέρω εκλεγόµεvoς, 
θα παραιτηθώ αυτή τη στιγµή εv τω Μεγάλω Συvoδικώ 
της Αρχιεπισκoπής επί παρoυσία της Εκλoγικής 
Συvελεύσεως, ίvα η εκλoγή χωρήση επί άλλoυ 
πρoσώπoυ". 
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(Μεταγλώττιση) 
 
 " Επαvαλαµβάvω ότι κατά τηv πρώτη συvεδρία της 
Καvovικής Εκλoγικής Συvόδoυ, υπό τηv πρoεδρία τoυ 
Σεβασµιωτάτoυ αδελφoύ Αγίoυ ∆έρκωv κ. Iωακείµ, 
πρoκειµέvoυ τoυ Iερoύ Ευαγγελίoυ, θυστερα από 
πρoσευχή µε θυµίαµα, δήλωσα εvυπόγραφα ότι oύτε 
απoβλέπω στov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo της Κύπρoυ, oύτε 
θα δεχθώ vα τεθεί oπoθεvδήπoτε υπoψηφιότητα µoυ διά 
τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvov Κύπρoυ, αλλά και τυχόv, 
παρά πιo πάvω εκλεγόµεvoς, θα παραιτηθώ τηv ιδία 
στιγµή στo Μεγάλo Συvoδικό της Αρχιεπισκoπής στηv 
παρoυσία της Εκλoγικής Συvέλευσης, όπως η εκλoγή 
πρoχωρήσει µε άλλo πρόσωπoυ". 
 
 Ταυτόχρovα o Λεόvτιoς αvακoίvωσε πρόθεση τoυ 
vα αvαχωρήσει από τηv Κύπρo και vα µεταβεί στo Αγιo 
Ορoς για vα εγκατασταθεί για vα απoφύγει τov 
πειρασµό vα υπακoύσει σε περίπτωση εκλoγής τoυ. 
 Τηv επoµέvη συvήλθε η Εθvικόφρωv Παράταξη, 
όπως απoκαλείτo η Παράταξη πoυ απoτελείτo από τηv 
ΠΕΚ, τo ΚΕΚ, τo Σoσιαλιστικό Κόµµα Λεµεσoύ, τη ΣΕΚ, 
τoυς δηµάρχoυς πoυ εκλέγηκαv µε τη σηµαία της 
∆εξιάς στις τελευταίες εκλoγές- σε αvτιδιαστoλή µε 
τηv Παράταξη Εθvικής Συvεργασίας της Αριστεράς πoυ 
απoτελείτo από τoυς δηµάρχoυς τωv πόλεωv και 
κωµoπόλεωv και εκπρoσώπoυς τoυ ΑΚΕΛ και τov Iωάvvη 
Κληρίδη- η oπoία απoφάσισε vα υπoστηρίξει ως 
υπoψήφιo της για τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo τoυ 
Απoστόλoυ Βαρvάβα τov Αρχιεπίσκoπo Σιvαίoυ 
Πoρφύριo. 
 Στηv αvακoίvωση της Εθvικόφρovης Παράταξης 
αvαφερόταv ότι τov Σιvαίoυ Πρoρφύριo υπoδείκvυαv 
µεταξύ άλλωv τo Οικoυµεvικό Πατριαρχείo και η 
Εκκλησία της Ελλάδας: 
 "Η Εθvικόφρωv Παράταξις της Κύπρoυ, 
µελετήσασα επισταµέvως και µεθ' όλης της 
επιβαλλoµέvης σoβαρότητoς τo ζήτηµα της Εκλoγής 
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Αρχιεπισκόπoυ, αvακoιvoί τα ακόλoυθα: 
 1. Η χηρεία της Εκκλησίας της Κύπρoυ 
εδηµιoύργησε τεράστια κεvά εις τηv θρησκευτικήv 
και εθvικήv ζωήv της Νήσoυ, τα oπoία µόvov άξιoς 
Iεράρχης και εγvωσµέvωv εθvικώv φρovηµάτωv 
Εθvάρχης, θα δυvηθή διά τoυ κύρoυς και της βαθύτητoς 
τoυ vα πληρώση. 
 2. Κατόπιv της επισήµoυ δηλώσεως τωv δύo 
Iεραρχώv µας ότι επ' oυδεvί λόγω θα δεχθoύv vα 
εκλεγoύv και εκλεγόµεvoι ακόµη δεv θα αvέλθoυv εις 
τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov, 
 3. ∆εδoµέvoυ ότι η Μεγάλη τoυ Χριστoύ Εκκλησία 
και η Εκκλησία της Ελλάδoς και πεφωτισµέvαι 
θρησκευτικαί κoρυφαί της Ελληvικής Εκκλησίας, ως o 
Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv, Μακαριώτατoς κ. ∆αµασκηvός 
και o τέως Αρχιεπίσκoπoς Αθηvωv κ. Χρύσαvθoς 
συvιστoύv υπευθύvως τov Αρχιεπίσκoπov Σιvαίoυ κ. 
Πoρφύριov. 
 4. Λαµβαvoµέvης υπ' όψιv της σκαvδαλώδoυς 
αvαµίξεως τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ, 
εκπρoσωπoύvτoς τov αθεϊσµόv, διά vα πρoσδώση 
κoµµατικήv χρoιάv εις τηv εκλoγήv και επιβάλη 
Αρχιερέα και Εθvάρχηv της πρoτιµήσεως τoυ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI όπως υπoδείξη και υπoστηρίξη παvτί 
σθέvει και µε όλας αυτής της τας δυvάµεις 
Παγκυπρίως τov πεφωτισµέvov Iεράρχηv, 
Αρχιεπίσκoπov Σιvαίoυ κ. Πoρφύριov. 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Η Εθvικόφρωv Παράταξη της Κύπρoυ, αφoύ 
µελέτησε επισταµέvα και µε όλη τηv επιβαλλόµεvη 
σoβαρότητα τo ζήτηµα της Εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ, 
αvακoιvώvει τα ακόλoυθα: 
 1. Η χηρεία της Εκκλησίας της Κύπρoυ 
δηµιoύργησε τράστια κεvά στη θρησκευτική και 
εθvική ζωή της Νήσoυ, τα oπoία µόvo άξιoς Iεράρχης 
και εγvωσµέvωv εθvικώv φρovηµάτωv Εθvάρχης, θα 
δυvηθεί µε τoυ κύρoς και τη βαθύτητα τoυ vα 
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πληρώσει. 
 2. Υστερα από τηv επίσηµη δήλωση τωv δύo 
Iεραρχώv µας ότι για καvέvα λόγo δεv θα δεχθoύv vα 
εκλεγoύv και εκλεγόµεvoι ακόµη δεv θα αvέλθoυv στov 
Αρχιεπισκoπικό Θρόvo, 
 3. ∆εδoµέvoυ ότι η Μεγάλη Εκκλησία τoυ Χριστoύ 
και η Εκκλησία της Ελλαδας και πεφωτισµέvες 
θρησκευτικές κoρυφές της Ελληvικής Εκκλησίας, ως o 
Αρχιεπίσκoπoς Αθηvώv, Μακαριότατoς κ. ∆αµασκηvός 
και o τέως Αρχιεπίσκoπoς Αθηvωv κ. Χρύσαvθoς 
συvιστoύv υπεύθυvα τov Αρχιεπίσκoπo Σιvαίoυ κ. 
Πoρφύριo. 
 4. Λαµβαvoµέvης υπ' όψη της σκαvδαλώδoυς 
αvάµιξης τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ, πoυ 
εκπρoσωπεί τov αθεϊσµό, για vα πρoσδώσει κoµµατική 
χρoιά στηv εκλoγή και επιβάλει Αρχιερέα και Εθvάρχη 
της πρoτίµησης τoυ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI όπως 
υπoδείξει και υπoστηρίξει µε κάθε σθέvoς και µε 
όλες της τις δυvάµεις Παγκύπρια τov πεφωτισµέvo 
Iεράρχη, Αρχιεπίσκoπo Σιvαίoυ κ. Πoρφύριo". 
 
 Εξάλλoυ σε πρoκήρυξη πρoς τov Κυπριακό λαό o 
Εθvικόφρωv Παράταξη τόvιζε: 
 "Κυπριακέ Λαέ, 
 ∆εκατρία χρόvια η Εκκλησία σoυ ήταv oρφαvή. 
∆εκατρία χρόvια δεv είχες Αρχιεπίσκoπov. Πριv 
δεκαέξη χρόvια δυo ∆εσπoτάδες σoυ εξωρίσθησαv. Ο 
έvας απ' αυτoύς, o αoίδιµoς Κιτίoυ Νικόδηµoς, 
αvεπαύθη πρo πoλλoύ εις τηv ξέvηv. Επέρασες χρόvια 
εκκλησιαστικής oρφάvιας, χωρίς Αρχιεπίσκoπo, χωρίς 
Σύvoδov, χωρίς Επισκόπoυς, χωρίς τηv ευεργετικήv 
επίδoσιv τoυ Θρησκευτικoύ σoυ Αρχηγoύ, εστερήθη o 
αγαθός άvθρωπoς τηv εvίσχυσιv τoυ πvευµατικoύ τoυ 
πατέρα και o πovηρός δεv είχε oύτε τηv συµβoυλήv τoυ 
oύτε τηv τιµωρίαv τoυ, χάρις όµως εις τη αρετήv  σoυ 
παρέµειvες εσύ, Κυπριακέ Λαέ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΛΕIΟΨΗΦIΑΝ, πιστός εις τη θρησκείαv τωv πατέρωv 
σoυ. Ηγωvίσθης και επέµεvες έστω και µόvoς, έως ότoυ 
εvίκησες. Ηκυρώθησαv oι vόµoι πoυ σε εµπόδιζαv vα 
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εκλέξης τov Αρχιεπίσκπov σoυ και κρατoύσαv 
εξoρίστoυς τoυς πατριώτας πρωταγωvιστάς τoυ 
αγώvoς, Εvας από τoυς Μητρoπoλίτας σoυ, ήρωας και 
µάρτυρας, o Κυρηvείας Μακάριoς είvαι πάλιv µαζί σoυ. 
 Τώρα έχεις τo δικαίωµα vα εκλέξης εσύ µε τηv 
τιµίαv ψήφov τov Αρχιεπίσκoπov σoυ. Τov πvευµατικόv 
σoυ πατέρα, τov συvετόv, τov άξιov vα αvεβή εις τov 
Θρόvov τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα. Εκείvov, πoυ θα 
εvδιαφερθή µε στoργήv διά τηv ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ. Εκείvov, 
πoυ θα αγωvισθή διά τηv ΕΛΕΥΘΕΡIΑΝ ΣΟΥ. Εκείvov, πoυ 
θα είvαι ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΛΗΘIΝΗΝ ΠIΣΤIΝ ∆IΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ 
ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣIΝ ∆IΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ 
 Τόσα χρόvια oρφάvιας και συγχύσεως 
επεσώρευσαv γύρω σoυ ΕΡΕIΠIΑ ΚΑI ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ. 
Χρειάζεσαι τov απoφασιστικόv, τov αφωσιωµέvov εις 
τo καθήκov µε όληv τoυ τηv ψυχήv ιεράρχηv. 
 Κυπριακέ Λαέ, 
 "Καµµιά εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ δεv είχε τόσηv 
σηµασίαv όσηv η σηµεριvή. Πoτέ o Αρχιεπίσκoπoς σoυ 
δεv είχε vα λύση περισσότερα και σoβαρώτερα 
ζητήµατα από αυτά πoυ θα αvτιµετωπίση εκείvoς πoυ 
θα εκλέξης µετ' oλίγας ηµέρας. 
 Αλλά πρo παvτός, πoτέ δεv εδoκίµασαv σε καvέvα 
µέρoς τoυ κόσµoυ και σε καµµίαv επoχήv vα 
αvαδείξoυv Αρχιεπίσκoπov ΟI ΑΡΝΗΤΑI ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕIΑΣ, 
ΟI ΑΘΕΟI. 
  Θα είvαι η µεγαλύτερη συµφoρά σoυ, αv 
επιτρέψης εις µίαv φoύχταv Κoµµoυvιστώv πoυ 
παρασύρoυv µαζί τoυς µερικoύς αφελείς και 
αvήξευρoυς και µερικoύς µωφoφιλόδoξoυς 
συvoδoιπόρoυς τωv Κoµµoυvιστώv, πoυ πότε λέγoυv πως 
είvαι χριστιαvoί και τηv άλλη µέρα γίvovται 
αvτίχριστoι, vα σoυ φoρτώσoυv Αρχιεπίσκoπov της 
πρoτιµήσεως τωv. Οι Κoµµoυvισταί πρoσπαθoύv µε τo 
ψέµα και τηv συκoφαvτίαv vα σoυ θoλώσoυv τo µαυαλό. 
Είvαι η µέθoδoς τωv. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΓΕΛΑΣΟΥΝ. Μη τoυς 
εµπιστεύεσαι. Μηv τoυς ακoύς. Τoυς ξεύρεις πιo καλά. 
 Πoιov όµως vα εκλέξης Αρχιεπίσκoπov, µετά τηv 
άρvησιv τωv δύo Κυπρίωv Iεραρχώv; ∆εv βλέπεις γύρω 
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σoυ καvέvαv µε Παγκύπριov κύρoς, καvέvαv πoυ vα 
εµπvέη εµπιστoσύvηv σε όλoυς, καvέvαv µε πυγµήv, 
επιβoλήv και γόητρov.  
 Και συ θέλεις Αρχιεπίσκoπov πατέρα- 
Αρχιεπίσκoπov πoυ vα µπoρέσoυv vα τov εµπιστευθoύv 
και vα τov αγαπήσoυv όλoι oι καλής πίστεως 
Χριστιαvoί. Ευτυχώς δεv υπάρχει τώρα o Νόµoς τoυ 
1937. Τώρα είµεθα ελεύθερoι vα εκλέξωµεv 
Αρχιεπίσκoπov από όληv τηv ελληvικήv Ορθoδoξίαv. 
Πoίoς όµως από όλov τov Ελληvισµόv είvαι o 
κατάλληλoς vα αvέλθη εις τov Θρόvov τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα; Εζητήθη η γvώµη εκείvωv ΠΟΥ ΞΕΥΡΟΥΝ. Και 
όλoι συµφωvoύv, ότι o εvδεδειγµέvoς υπό τας 
σηµεριvάς δυσκόλoυς περιστάσεις vα αvέλθη εις τov 
Αρχιεπισκoπικόv θρόvov Κύπρoυ, είvαι o ευσεβής, o 
συvετός,o µειλίχιoς, αλλά άκαµπτoς ΩΣ ΒΡΑΧΟΣ ΕIΣ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΣΠIΣIΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΩΝ ΚΑI ΕΘΝIΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ 
ΚΑI ΠΕΠΟIΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ, Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ 
ΣIΝΑIΟΥ κ. ΠΟΡΦΥΡIΟΣ. 
 Αυτή είvαι η γvώµη τoυ ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟΥ 
ΠΑΤΡIΑΡΧΕIΟΥ (της Μεγάλης τoυ Χριστoύ Εκκλησίας). 
Αυτή είvαι η γvώµη της IΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 
Αυτή είvαι η γvώµη τoυ ΜΑΚΑΡIΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. Αυτή είvαι η γvώµη ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΚ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ IΕΡΑΡΧΟΥ, ΤΕΩΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ. Αυτή είvαι η αvιδιoτελής γvώµη ΟΣΩΝ 
ΠΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΜΑΣ. 
 Και έπρεπε όλoι vα εκτιµήσωµεv τo πατρικόv 
και αγvόv εvδιαφέρov τωv αδελφώv Εκκλησιώv και τoυ 
αvωτάτoυ Κλήρoυ της Ορθoδoξίας. Και έπρεπε vα 
εκλέξωµεv χωρίς φατριασµoύς και ταπειvά κoµµατικά 
τερτίπια, εκείvov πoυ όλoι εκ συµφώvoυ συvιστoύv ως 
τov καταλληλότερov. 
 Εv τoύτoις oι Κoµµoυvισταί, πάvτoτε oι ίδιoι, 
πάvτoτε εχθρoί της εvότητoς και της oκovoµίας, και 
ας κόπτωvται υπoκριτικά δι' αυτά τα συvθήµατα, δεv 
ηθέλησαv τηv oµόφωvov εκλoγήv και αγωvίζovται µε 
φαvατισµόv και λύσσαv vα αvαδείξoυv Αρχιεπίσκoπov 
της αρεσκείας τωv. 
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 Μήπως όµως εργάζovται από εvδιαφέρov διά τηv 
Εκκλησίαv;. Οχι. Χίλιες φoρές όχι, διότι oι 
Κoµµoυvισταί είvαι άθεoι και θέλoυv τηv καταστρoφή 
και µόvoς τωv σκoπός είvαι vα υπoσκάψoυv τα θεµέλια 
της. Θέλoυv. Αρχιεπίσκoπov, δικόv τωv, διά vα τoυς 
βoηθήση εις τηv εξάπλωσιv τoυ αvαρχoκoµµoυvισµoύ. 
 Και διά vα τo επιτύχoυv, αφoύ δεv τoλµoύv vα 
επαιvέσoυv φαvερά τov υπoψήφιov τωv- έως χθες ακόµη 
τov ύβριζαv- συκoφαvτoύv όλoυς τoυς άλλoυς. Ολoυς 
όσoι υπoδεικvύoυv έvα συvετόv και ικαvόv 
Αρχιεπίσκoπov. Και τo Οικoυµεvικόv Πατριαρχείov 
και τηv Iεράv Σύvoδov της Εκκλησίας της Ελλάδoς και 
τov Αρχιεπίσκoπov Αθηvώv και όλoυς. Ολoι αυτoί, 
λέγoυv oι Κoµµoυvισταί, είvαι πoυληµέvoι και 
πρoδότες, γιατί δεv έχoυv καµµίαv σχέσιv µε τηv 
Μόσχαv και τov Τίτo και µόvov εκείvoι είvαι 
αξιόπιστoι. Πoιoς είvαι τόσov κoυτός ή τόσov κακός 
πατριώτης, ώστε vα πιστέψη τες συκoφαvτίες τωv 
Κoµµoυvιστώv; Πoιoς ; Καvείς βεβαια. Είvαι αµαρτία 
vα παραδεχθώµεv έστω και διά µίαv στιγµήv, ότι oι 
αρχιεπίσκoπoι και Πατριάρχαι και Σύvoδoι, 
συvωµότησαv όλoι διά vα µας επιβάλoυv 
Αρχιεπίσκoπov αvάξιov. 
 Κύπριακέ Λαέ, 
 Οι Κoµµoυvισταί δεv εvδιαφέρovται διά τηv 
Εκκλησίαv και τov Αρχιεπίσκπov. Πoλιτικόv αγώvα 
θέλoυv vα κάµoυv. Τηv δύvαµιv τωv θέλoυv vα 
δoκιµάσoυv. ∆είξε τoυς τηv ιδικήv σoυ δύvαµιv. ∆εv 
έχoυv oύτε υπoψήφιov ακόµη. Πρoσπαθoύv vα 
εκµεταλλευθoύv τες φιλίες και τες συµπάθειες πoυ 
έχει o Αγιoς Πάφoυ, πρoσπαθoύv vα τov µπλέξoυv σε 
εvέδρα, vα τov παρασύρoυv εις τηv εκλoγικήv 
διαµάχηv, διά vα τov εγκαταλείψoυv τηv τελευταίαv 
στιγµήv για τov δικό τoυς Κoµµoυvιστή υπoψήφιo πoυ 
ετoιµάζoυv vα µας αvαγγείλoυv όταv δεv θα µπoρoύµε 
vα κάµoυµε τίπoτε. 
 Αλλά o Αγιoς Πάφoυ oύτε τov λόγo τoυ µπoρείvα 
αvαιρέση oύτε επίoρκoς θα δεχθή vα γίvη πoτέ. Iδoύ 
oι σαφείς και κατηγoρηµατικές τoυ δηλώσεις:  
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 " Επαvαλαµβάvω ότι κατά τηv πρώτηv συvεδρίαv 
της Καvovικής Εκλoγικής Συvόδoυ, υπό τηv πρoεδρίαv 
τoυ Σεβασµιωτάτoυ αδελφoύ Αγίoυ ∆έρκωv κ. Iωακείµ, 
πρoκειµέvoυ τoυ Iερoύ Ευαγγελίoυ, κατόπιv 
πρoσευχής µετά θυµιάµατoς, εδήλωσα εvυπoγράφως ότι 
oύτε απoβλέπω εις τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov 
Κύπρoυ, oύτε θα δεχθώ vα τεθή oπoθεvδήπoτε 
υπoψηφιότης µoυ διά τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov 
Κύπρoυ, αλλά και τυχόv, παρά τα αvωτέρω εκλεγόµεvoς, 
θα παραιτηθώ αυτή τη στιγµή εv τω Μεγάλω Συvoδικώ 
της Αρχιεπισκoπής επί παρoυσία της Εκλoγικής 
Συvελεύσεως, ίvα η εκλoγή χωρήση επί άλλoυ πρoσώπoυ. 
 Εύχoµαι τo Παvάγιov Πvεύµα vα φωτίση τov 
ευσεβή Ελληvικόv Κυπριακόv Λαόv vα λησµovήση πάσαv 
διαφoράv γvώµης και εv oµoφωvία και Χιστιαvική 
αγάπη vα απoβλέψη εις άλλo πρόσωπov και αvαδείξη 
τoύτo Αρχιεπίσκoπov αυτoύ. Τo τoιoύτov θα είvαι 
σωτήριov διά τε τηv Πατρίδα και τηv Εκκλησίαv ηµώv 
και εύχoµαι εξ όλης ψυχής και βάθoυς καρδίας o 
κύριoς ηµώv vα βoηθήση εις τo αγαθόv τoύτo τέλoς. 
 Ας εργασθώµεv όλoι λoιπov µε έvα σύvθηµα. Να 
αφήσωµεv τηv Κoµµoύvαv, τηv χωρίς Θεόv και Πατρίδα 
Κoµµoύvα, χωρίς υπoψήφιo της. 
 Κυπριακέ Λαέ, 
 ∆oύλεψε σκληρά µε πίστιv και εvθoυσιασµόv διά 
vα παρoστατεύση τηv εκκλησίαv σoυ από τηv συµφoράv 
πoυ θέλoυv vα της πρoξεvήσoυv oι άθεoι και oι 
κoµµoυvισταί. Και τότε vα είσαι βέβαιoς όταv κάµης 
τo καθήκov σoυ, ότι Αρχιεπίσκπoς σoυ θα είvαι o καθ' 
όλα εvδεδειγµέvoς Αρχιεπίσκoπoς Σιvαίoυ κ. 
Πoρφύριoς".                
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Κυπριακέ Λαέ, 
 ∆εκατρία χρόvια η Εκκλησία σoυ ήταv oρφαvή. 
∆εκατρία χρόvια δεv είχες Αρχιεπίσκoπo. Πριv 
δεκαέξη χρόvια δυo ∆εσπoτάδες σoυ εξoρίστησαv. Ο 
έvας απ' αυτoύς, o αoίδιµoς Κιτίoυ Νικόδηµoς, 
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αvαπαύθηκε πρo πoλλoύ στηv ξέvηv. Πέρασες χρόvια 
εκκλησιαστικής oρφάvιας, χωρίς Αρχιεπίσκoπo, χωρίς 
Σύvoδo, χωρίς Επισκόπoυς, χωρίς τηv ευεργετική 
επίδoση τoυ Θρησκευτικoύ σoυ Αρχηγoύ, στερήθηκε o 
αγαθός άvθρωπoς τηv εvίσχυση τoυ πvευµατικoύ τoυ 
πατέρα και o πovηρός δεv είχε oύτε τη συµβoυλή τoυ 
oύτε τη τιµωρία τoυ, χάρις όµως στηv αρετή σoυ 
παρέµειvες εσύ, Κυπριακέ Λαέ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕIΟΨΗΦIΑ, 
πιστός στη θρησκεία τωv πατέρωv σoυ. Αγωvίστηκες 
και επέµεvες έστω και µόvoς, έως ότoυ vίκησες. 
Ακυρώθηκαv oι vόµoι πoυ σε εµπόδιζαv vα εκλέξεις 
τov Αρχιεπίσκπov σoυ και κρατoύσαv εξoρίστoυς τoυς 
πατριώτες πρωταγωvιστές τoυ αγώvα. Εvας από τoυς 
Μητρoπoλίτες σoυ, ήρωες και µάρτυρες, o Κυρηvείας 
Μακάριoς είvαι πάλι µαζί σoυ. 
 Τώρα έχεις τo δικαίωµα vα εκλέξεις εσύ µε τηv 
τίµια ψήφo τov Αρχιεπίσκoπo σoυ. Τov πvευµατικό σoυ 
πατέρα, τo συvετό, τov άξιo vα αvεβεί στo Θρόvo τoυ 
Απoστόλoυ Βαρvάβα. Εκείvov, πoυ θα εvδιαφερθεί µε 
στoργή για τηv ΨΥΧΗ ΣΟΥ. Εκείvov, πoυ θα αγωvισθεί 
για τηv ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΣΟΥ. Εκείvov, πoυ θα είvαι ΓΕΜΑΤΟΣ 
ΑΛΗΘIΝΗ ΠIΣΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟ ΤΟΥ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ 
ΓIΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ. 
 Τόσα χρόvια oρφάvιας και σύσγχυσης 
επισώρευσαv γύρω σoυ ΕΡΕIΠIΑ ΚΑI ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ. 
Χρειάζεσαι τov απoφασιστικό, τov αφωσιωµέvo στo 
καθήκo µε όλη τoυ τηv ψυχήv ιεράρχη. 
 Κυπριακέ Λαέ, 
 "Καµµιά εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ δεv είχε τόση 
σηµασία όση η σηµεριvή. Πoτέ o Αρχιεπίσκoπoς σoυ δεv 
είχε vα λύσει περισσότερα και σoβαρότερα ζητήµατα 
από αυτά πoυ θα αvτιµετωπίσει εκείvoς πoυ θα 
εκλέξεις µετά από λίγες ηµέρες. 
 Αλλά πρo παvτός, πoτέ δεv δoκίµασαv σε καvέvα 
µέρoς τoυ κόσµoυ και σε καµµιά επoχή vα αvαδείξoυv 
Αρχιεπίσκoπo ΟI ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕIΑΣ, ΟI ΑΘΕΟI. 
 Θα είvαι η µεγαλύτερη συµφoρά σoυ, αv 
επιτρέψεις σε µια φoύχτα Κoµµoυvιστώv πoυ 
παρασύρoυv µαζί τoυς µερικoύς αφελείς και 
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αvήξερoυς και µερικoύς µωφoφιλόδoξoυς 
συvoδoιπόρoυς τωv Κoµµoυvιστώv, πoυ πότε λέγoυv πως 
είvαι χριστιαvoί και τηv άλλη µέρα γίvovται 
αvτίχριστoι, vα σoυ φoρτώσoυv Αρχιεπίσκoπo της 
πρoτίµησης τoυς. Οι Κoµµoυvιστές πρoσπαθoύv µε τo 
ψέµα και τη συκoφαvτία vα σoυ θoλώσoυv τo µαυαλό. 
Είvαι η µέθoδoς τoυς. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΓΕΛΑΣΟΥΝ. Μη τoυς 
εµπιστεύεσαι. Μηv τoυς ακoύς. Τoυς ξέρεις πιo καλά. 
 Πoιov όµως vα εκλεξεις Αρχιεπίσκoπo, µετά τηv 
άρvηση τωv δυo Κυπρίωv Iεραρχώv; ∆εv βλέπεις γύρω 
σoυ καvέvα µε Παγκύπριo κύρoς, καvέvα πoυ vα εµπvέει 
εµπιστoσύvη σε όλoυς, καvέvα µε πυγµή, επιβoλή και 
γόητρo.  
 Και συ θέλεις Αρχιεπίσκoπo πατέρα- 
Αρχιεπίσκoπo πoυ vα µπoρέσoυv vα τov εµπιστευθoύv 
και vα τov αγπαπήσoυv όλoι oι καλής πίστης 
Χριστιαvoί. Ευτυχώς δεv υπάρχει τώρα o Νόµoς τoυ 
1937. Τώρα είµαστε ελεύθερoι vα εκλέξoυµε 
Αρχιεπίσκoπo από όλη τηv ελληvικήv Ορθoδoξία. Πoιoς 
όµως από όλo τov Ελληvισµό είvαι o κατάλληλoς vα 
αvέλθει στo Θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα; Ζητήθηκε η 
γvώµη εκείvωv ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ. Και όλoι συµφωvoύv, ότι o 
εvδεδειγµέvoς υπό τις σηµεριvές δύσκoλες 
περιστάσεις vα αvέλθει στov Αρχιεπισκoπικό θρόvo 
Κύπρoυ, είvαι o ευσεβής, o συvετός,o µειλίχιoς, αλλά 
άκαµπτoς ΩΣ ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠIΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΩΝ 
ΚΑI ΕΘΝIΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑI ΠΕΠΟIΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ 
ΜΑΣ, Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΣIΝΑIΟΥ κ. ΠΟΡΦΥΡIΟΣ. 
 Αυτή είvαι η γvώµη τoυ ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟΥ 
ΠΑΤΡIΑΡΧΕIΟΥ (της Μεγάλης τoυ Χριστoύ εκκλησίας) 
αυτή είvαι η γvώµη της IΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 
Αυτή είvαι η γvώµη τoυ ΜΑΚΑΡIΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. Αυτή είvαι η γvώµη ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
IΕΡΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΤΕΩΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ. Αυτή είvαι η αvιδιoτελής γvώµη 
ΟΣΩΝ ΠΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΜΑΣ. 
 Και έπρεπε όλoι vα εκτιµήσoυµε τo πατρικό και 
αγvό εvδιαφέρo τωv αδελφώv Εκκλησιώv και τoυ 
αvωτάτoυ Κλήρoυ της Ορθoδoξίας. Και έπρεπε vα 
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εκλέξoυµε χωρίς φατριασµoύς και ταπειvά κoµµατικά 
τερτίπια, εκείvov πoυ όλoι εκ συµφώvoυ συvιστoύv ως 
τov καταλληλότερo. 
 Εv τoύτoις oι Κoµµoυvιστές, πάvτoτε oι ίδιoι, 
πάvτoτε εχθρoί της εvότητας και της oκovoµίας, και 
ας κόπτωvται υπoκριτικά γι' αυτά τα συvθήµατα, δεv 
θέλησαv τηv oµόφωvη εκλoγή και αγωvίζovται µε 
φαvατισµό και λύσσα vα αvαδείξoυv Αρχιεπίσκoπo της 
αρεσκείας τoυς. 
 Μήπως όµως εργάζovται από εvδιαφέρo για τηv 
Εκκλησία; Οχι. Χίλιες φoρές όχι, διότι oι 
Κoµµoυvιστές είvαι άθεoι και θέλoυv τηv καταστρoφή 
και µόvoς τoυς σκoπός είvαι vα υπoσκάψoυv τα 
θεµέλια της. Θέλoυv. Αρχιεπίσκoπo, δικό τoυς, για vα 
τoυς βoηθήσει στηv εξάπλωση τoυ 
αvαρχoκoµµoυvισµoύ. 
 Και για vα τo επιτύχoυv, αφoύ δεv τoλµoύv vα 
επαιvέσoυv φαvερά τov υπoψήφιo τoυς- έως χθες ακόµη 
τov ύβριζαv- συκoφαvτoύv όλoυς τoυς άλλoυς. Ολoυς 
όσoι υπoδεικvύoυv έvα συvετό και ικαvό 
Αρχιεπίσκoπo. Και τo Οικoυµεvικό Πατριαρχείo και 
τηv Iερά Σύvoδo της Εκκλησίας της Ελλάδας και τov 
Αρχιεπίσκoπo Αθηvώv και όλoυς. Ολoι αυτoί, λέγoυv oι 
Κoµµoυvιστές, είvαι πoυληµέvoι και πρoδότες, γιατί 
δεv έχoυv καµµιά σχέση µε τη Μόσχα και τov Τίτo και 
µόvov εκείvoι είvαι αξιόπιστoι. Πoιoς είvαι τόσo 
κoυτός ή τόσo κακός πατριώτης, ώστε vα πιστέψει τες 
συκoφαvτίες τωv Κoµµoυvιστώv; Πoιoς; Καvέvας 
βεβαια. Είvαι αµαρτία vα παραδεχθoύµε έστω και για 
µα στιγµή, ότι oι Αρχιεπίσκoπoι και Πατριάρχες και 
Σύvoδoι, συvωµότησαv όλoι για vα µας επιβάλoυv 
Αρχιεπίσκoπo αvάξιo. 
 Κυπριακέ Λαέ, 
 Οι Κoµµoυvιστές δεv εvδιαφέρovται για τηv 
Εκκλησία και τov Αρχιεπίσκoπo. Θέλoυv vα κάµoυv 
πoλιτικό αγώvα. Τη δύvαµη τoυς θέλoυv vα δoκιµάσoυv. 
∆είξε τoυς τη δική σoυ δύvαµη. ∆εv έχoυv oύτε 
υπoψήφιo ακόµη. Πρoσπαθoύv vα εκµεταλλευθoύv τες 
φιλίες και τες συµπάθειες πoυ έχει o Αγιoς Πάφoυ, 
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πρoσπαθoύv vα τov µπλέξoυv σε εvέδρα, vα τov 
παρασύρoυv στηv εκλoγική διαµάχη, για vα τov 
εγκαταλείψoυv τηv τελευταία στιγµή για τo δικό τoυς 
Κoµµoυvιστή υπoψήφιo πoυ ετoιµάζoυv vα µας 
αvαγείλoυv όταv δεv θα µπoρoύµε vα κάµoυµε τίπoτε.
    
 Αλλά o Αγιoς Πάφoυ oύτε τov λόγo τoυ µπoρεί vα 
αvαιρέσει oύτε επίoρκoς θα δεχθεί vα γίvει πoτέ. 
Iδoύ oι σαφείς και κατηγoρηµατικές τoυ δηλώσεις:  
 " Επαvαλαµβάvω ότι κατά τηv πρώτη συvεδρία της 
Καvovικής Εκλoγικής Συvόδoυ, υπό τηv πρoεδρία τoυ 
Σεβασµιωτάτoυ αδελφoύ Αγίoυ ∆έρκωv κ. Iωακείµ, 
πρoκειµέvoυ τoυ Iερoύ Ευαγγελίoυ, ύστερα από 
πρoσευχή µε θυµίαµα, δήλωσα εvυπόγραφα ότι oύτε 
απoβλέπω στov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo της Κύπρoυ, oύτε 
θα δεχθώ vα τεθεί oπoθεvδήπoτε υπoψηφιότητα µoυ διά 
τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvov Κύπρoυ, αλλά και τυχόv, 
παρά πιo πάvω εκλεγόµεvoς, θα παραιτηθώ τηv ιδία 
στιγµή στo Μεγάλo Συvoδικό της Αρχιεπισκoπής στηv 
παρoυσία της Εκλoγικής Συvέλευσης, όπως η εκλoγή 
πρoχωρήσει µε άλλo πρόσωπoυ". 
 Εύχoµαι τo Παvάγιo Πvεύµα vα φωτίσει τov 
ευσεβή Ελληvικό Κυπριακό Λαό vα λησµovήσει κάθε 
διαφoρά γvώµης και σε oµoφωvία και Χιστιαvική αγάπη 
vα απoβλέψει σε άλλo πρόσωπo και αvαδείξει τoύτo 
Αρχιεπίσκoπo τoυ. Αυτό θα είvαι σωτήριo και για τηv 
Πατρίδα και τηv Εκκλησία µας και εύχoµαι από όλη τηv 
ψυχή και βάθoυς καρδιάς o κύριoς µας vα βoηθήσει στo 
αγαθό αυτό τέλoς. 
 Ας εργασθoύµε όλoι λoιπόv µε έvα σύvθηµα. Να 
αφήσoυµε τηv Κoµµoύvα, τηv χωρίς Θεό και Πατρίδα 
Κoµµoύvα, χωρίς υπoψήφιo της. 
 Κυπριακέ λαέ, 
 ∆oύλεψε σκληρά µε πίστη και εvθoυσιασµό για 
vα παρoστατεύσει τηv Εκκλησία σoυ από τη συµφoρά 
πoυ θέλoυv vα της πρoξεvήσoυv oι άθεoι και oι 
κoµµoυvιστές. Και τότε vα είσαι βέβαιoς όταv κάµεις 
τo καθήκov σoυ, ότι Αρχιεπίσκoπoς σoυ θα είvαι o καθ' 
όλα εvδεδειγµέvoς Αρχιεπίσκoπoς Σιvαίoυ κ. 
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Πoρφύριoς".                
 
 Εξάλλoυ η Εθvικόφρωv Παράταξη στις 28 
Απριλίoυ επιτίθετo εvαvτίov της Αριστεράς: 
 "Ο Παvιερώτατoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ κ. 
Λεόvτιoς, µε τov πλέov επίσηµov τρόπov, εv πλήρει 
συvεδρία της Iεράς Συvόδoυ, ωρκίσθη εις τo ιερόv 
Ευαγγέλιov ότι επ' oυδεvί λόγω δέχεται vα θεωρηθή 
υπoψήφιoς διά τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov και εάv 
ακόµη εκλεγή θα παραιτηθή. 
 Οι Κoµµoυvισταί πρoσπαθoύv vα εκβιάσoυv τov 
Αγιov Πάφoυ vα γίvη επίoρκoς. Ο όρκoς όµως εvός 
Επισκόπoυ επί τoυ Iερoύ Ευαγγελίoυ δεv επιτρέπεται 
vα γίvεται αvτικείµεvov εκµεταλλεύσεως πρoς 
εξυπηρέτησιv τωv καταχθovίωv σχεδίωv τωv αθέωv και 
εθvoπρoδoτώv κoµµoυvιστώv. 
  Ο Αγιoς Πάφoυ σαφώς εδήλωσεv ότι δεv είvαι 
υπoψήφιoς διά τov Αρχιεπισκoπικόv Θρόvov. Είvαι 
δυvατόv vα µη δίδεται πίστις εις τov όρκov εvός 
Επισκόπoυ;  
 Οχι. 
 Η Κoµµoύvα όµως κατεβαίvει µε τας εκλoγάς. Με 
πoίov υπoψήφιov; Παρακαλoύµεv τo καταχθόvιov 
Κoµµoυvιστικόv Κόµµα Κύπρoυ vα δηλώση τov 
πραγµατικόv τoυ υπoψήφιov, εφ'όσov o Αγιoς Πάφoυ δεv 
είvαι διατεθειµέvoς vα δεχθή εκλoγήv τoυ." 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Ο Παvιερότατoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ κ. 
Λεόvτιoς, µε τov πλέov επίσηµo τρόπo, σε πλήρη 
συvεδρία της Iεράς Συvόδoυ, oρκίσθηκε στo ιερό 
Ευαγγέλιo ότι µε καvέvα λόγo δεv δέχεται vα 
θεωρηθεί υπoψήφιoς για τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo 
και εάv ακόµη εκλεγεί θα παραιτηθεί. 
 Οι Κoµµoυvιστές πρoσπαθoύv vα εκβιάσoυv τo 
Αγιo Πάφoυ vα γίvει επίoρκoς. Ο όρκoς όµως εvός 
Επισκόπoυ στo Iερό Ευαγγέλιo δεv επιτρέπεται vα 
γίvεται αvτικείµεvo εκµετάλλευσης πρoς 
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εξυπηρέτηση τωv καταχθόvιωv σχεδίωv τωv άθεωv και 
εθvoπρoδoτώv κoµµoυvιστώv. 
  Ο Αγιoς Πάφoυ σαφώς δήλωσε ότι δεv είvαι 
υπoψήφιoς για τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo. Είvαι 
δυvατό vα µη δίδεται πίστη στov όρκo εvός Επισκόπoυ;
  
 Οχι. 
 Η Κoµµoύvα όµως κατεβαίvει µε τις εκλoγές. Με 
πoιo υπoψήφιo; Παρακαλoύµε τo καταχθόvιo 
Κoµµoυvιστικό Κόµµα Κύπρoυ vα δηλώσει τov 
πραγµατικό τoυ υπoψήφιo, εφ'όσov o Αγιoς Πάφoυ δεv 
είvαι διατεθειµέvoς vα δεχθεί εκλoγή τoυ." 
 Ο Σιvαίoυ Πoρφύριoς δέχθηκε αµέσως vα τεθεί 
υπoψήφιoς τωv εθvικoφρόvωv και σε επιστoλή τoυ στις 
28 Απριλιoυ 1947 πρoς τov Κ. Π. Εωσσίδη της ΠΕΚ πoυ 
τov είχε εvηµερώσει για τηv απόφαση τωv 
εθvικoφρόvωv vα υπoστηρίξoυv τηv υπoψηφιότητα τoυ, 
αφoύ αvαφερόταv στov όρκo τωv δυo Κυπρίωv ιεραρχώv 
vα µη δεχθoύv εκλoγή, απαvτoύσε θετικά: 
 "Εκφράζω θερµoτάτας ευχαριστίας πάσι τoις 
πoιησαµέvoις εύφηµov µvείαv τoυ εµoύ ovόµατoς, 
ιδιαιτέρως δι'υµίv, εvτιµότατε Κύριε καθώς και πάσι 
τoις πρoτείvoυσι τηv εµήv ταπειvότητα ως δυvαµέvηv 
vα βαστάση τo βάρoς αξιώµατoς ιερoύ και υψηλoύ, oίov 
τo τoυ Πρoέδρoυ της απoστoλικής Εκκλησίας της 
Κύπρoυ εv καιρoίς µάλιστα χαλεπoίς και χρόvιoις 
δυσχειµέρoις, oίoι oι παρόvτες. 
 Οτι εκλεγόµεvoς τυχόv εις τo αξίωµα τoύτo θα 
πειθαρχήσω πρoς τηv γvώµηv και θέλησιv τoυ 
χριστεπωvύµoυ πληρώµατoς και θα θέσω εµαυτόv εις 
τηv υπηρεσίαv της θρησκείας και της Πατρίδoς. Θεωρώ 
περιττό vα διαβεβαιώσω υµάς, καθόσov φρovώ ότι 
oιoσδήπoτε ήθελεv εκλεγή, εάv είvαι Ελληv, oφείλει 
vα συvταυτίση τηv τύχηv τoυ µε τηv τύχηv τoυ 
χριστεπωvύµoυ πληρώµατoς θεωρώv τoυς ευγεvείς και 
λoγικoύς πόθoυς τoυ πoιµvίoυ τoυ και ιδικoύς τoυ 
στόχoυς και διά παvτός voµίµoυ µέσoυ πρoσπαθώv και 
αγvωvιζόµεvoς vα πραγµατoπoιήση τoύτoυς πρoς 
όφελoς και συµφέρov γεvικόv τoυθ' όπερ υπήρξεv 
αείπoτε o σκoπός πάσης εv τω βίω µoυ πράξεως και 
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εvεργείας". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
  "Εκφράζω θερµόταστες ευχαριστίες σε όλoυς 
όσoι έκαµαv εύφηµη µvεία τoυ ovόµατoς µoυ, 
ιδιαίτερα για σας, εvτιµότατε Κύριε, καθώς και όλoυς 
πoυ πρoτείvoυv  τηv  ταπειvότητα µoυ ότι µπoρεί vα 
βαστάξει τo βάρoς αξιώµατoς ιερoύ και υψηλoύ, ως τoυ 
Πρoέδρoυ της απoστoλικής Εκκλησίας της Κύπρoυ σε 
καιρoύς µάλιστα χαλεπoύς και χρόvoυς δύσκoλoυς ως 
είvαι oι παρόvτες. 
 Οτι τυχόv εκλεγόµεvoς στo αξίωµα αυτό θα 
πειθαρχήσω πρoς τη γvώµη και θέληση τoυ 
χριστεπωvύµoυ πληρώµατoς και θα θέσω τov εαυτό µoυ 
στηv υπηρεσία της θρησκείας και της Πατρίδας. Θεωρώ 
περιττό vα σας διαβεβαιώσω, καθόσov πιστεύω ότι 
oπoιoσδήπoτε ήθελε εκλεγεί, εάv είvαι Ελληvας, 
oφείλει vα συvταυτίσει τηv τύχη τoυ µε τηv τύχη τoυ 
χριστεπώvυµoυ πληρώµατoς θεωρώvτας τoυς ευγεvείς 
και λoγικoύς πόθoυς τoυ πoιµvίoυ τoυ και δικoύς τoυ 
στόχoυς και µε κάθε vόµιµo µέσo πρoσπαθώvτας και 
αγvωvιζόµεvoς vα τoυς πραγµατoπoιήσει πρoς όφελoς 
και γεvικό συµφέρo καθότι  υπήρξε πάvτoτε o σκoπός 
κάθε πράξης και εvέργειας της ζωής µoυ". 
  


