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5.5.1947: Η ΚΥΠΡΟΣ Ο∆ΗΓΕIΤΑI ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΤΑ
ΒIΟΓΡΑΦIΚΑ
ΣΗΜΕIΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ
∆ΥΟ
ΥΠΟΨΗΦIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΥ ΚΑI ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ
ΣIΝΑIΟΥ ΠΟΡΦΥΡIΟΥ Γ
Εvώ είχαv πρoκηρυχθεί oι εκλoγές ειδικώv
αvτιπρoσώπωv για τις 5 Μαϊoυ 1947 για τηv εκλoγή
Αρχιεπισκόπoυ oι δυo παρατάξεις, ∆εξιά και Αριστερά
ή Εθvικόφρωv Παράταξη και Παράταξη Εθvικής
Συvεργασίας είχαv επιλέξει ήδη τoυς υπoψηφίoυς
τoυς.
Η
Εθvικόφρωv
Παράταξη
επέλεξε
τov
Αρχιεπίσκoπo Σιvαίoυ Πoρφύριo Γ και η Παράταξη
Εθvικής Συvεργασίας τov Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεόvτιo,
παρά τo γεγovoς ότι o ίδιoς επέµεvε vα δηλώvει ότι
δεv επρόκειτo vα απoδεχθεί τηv εκλoγή κι αυτό
ύστερα από γραπτή δέσµευση τoυ, εvώπιov της Iεράς
Συvόδoυ µαζί µε τov Μητρoπoλίτη Κερύvειας Μακάριo
ότι και oι δυo δεv θα δέχovταv υπoψηφιότητα και
εκλoγή.
Και εφόσov o Κυρηvείας Μακάριoς επέµεvε σε µη
εκλoγή ή δεv τov υπoδείκvυε καvέvας, αυτός δεv
µπoρoύσε vα κάvει αλλoιώς, παρά vα αρvείται, παρά τo
γεγovός ότι τo ήθελε πoλύ και είχε µάλιστα τη
υπoστήριξη µιας παράταξης πoυ αv δεv τoυ εξασφάλιζε
τηv εκλoγή, τoυλάχιστov τov έφερvε στηv πρώτη
γραµµή.
Πoιoι όµως ήταv oι δυo υπoψήφιoι;
Ας δoύµε πoιoι ήταv oι δυo υπoψήφιoι από τoυς
oπoίoυς θα πληρωvόταv o θρόvoς τoυ Απoστόλoυ
Βαρvάβα για πρώτη φoρά από τo 1933 πoυ είχε
απoβιώσει o Αρχιεπίσκoπoς Κύριoς o Γ:
ΣIΝΑIΟΥ ΠΟΡΦΥΡIΟΣ :
Ο Σιvαίoυ Πoρφύριoς γεvvήθηκε στηv Κύµη της
Εύβoιας τo 1878 και από µικρός αφιερώθηκε στηv
υπηρεσία της Εκκλησίας. Νεαρός ακόµη µπήκε στηv

1

Iερατική Σχoλή της Χάλκης, η oπoία τηv επoχή εκείvη
ήταv τo σπoυδαιότερo Θεoλoγικό Iδρυµα της
Ορθoδoξίας. Μετά από επταετή φoίτηση στη σχoλή
(1896-1903) πήρε τo δίπλωµά τoυ.
Πρoστατευόµεvoς τoυ τότε Αρχιεπισκόπoυ
Σιvαίoυ Πoρφυρίoυ από τη Ζάκυvθo, διoρίστηκε
καθηγητής τωv Θρησκευτικώv και της Ελληvικής
Iστoρίας στηv Αµπέτειo Σχoλή, όπoυ παρέµειvε
διδάσκovτας για 23 χρόvια, oπότε κλήθηκε στov
Αρχιεπισκoπικo θρόvo της Iεράς Μovής τoυ όρoυς
Σιvά, όπoυ εκλέγηκε oµόφωvα από τηv αδελφότητα τoυ
Σιvά.
Μόλις αvήλθε στo θρόvo o Πoρφύριoς Γ ζήτησε vα
θεραπεύσει µια βαθιά χαίvoυσα πληγή, τη ρύθµιση
δηλαδή της µακκρoχρόvιας διαφoράς µεταξύ της Μovής
τoυ Σιvά και τoυ Πατριαρχείoυ Αλεξαvδρείας, πράγµα
πoυ τo πέτυχε σε συvεργασία µε τov Κύπριo Iεράρχη
και Οικoυµεvικό Πατριάρχη Μελέτιo Μεταξάκη.
Ο Πoρφύριoς κατόρθωσε επίσης vα αvoρθώσει τα
oικovoµικά της Μovής πoυ είχαv φθάσει σε αδιέξoδo
και αvήγειρε τριώρoφη πτέρυχα στη Μovή µε vέα
βιβλιoθήκη
και
µεγάλη
πoλυκατoικία
στηv
Αλεξάvδρεια, όπoυ τα εισoδήµατα αvακoύφισαv τη Μovή
µετά τηv απώλεια τωv κτηµάτωv της Ρωσίας και της
Σµύρvης.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ:
Ο
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς και
τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ γεvvήθηκε
στη Λεµεσό στις 8 Μαρτίoυ 1897 όπoυ φoίτησε στo
δηµoτικό και τo γυµvάσιo αριστεύovτας.
Τo 1913 ακoλoύθησε τov ασκητικό βίo και
παρέµειvε για έξι χρόvια στo Αγιo Ορoς, όπoυ έµαθε
τη ζωγραφική τέχvη.
Τo 1919 χειρoτovήθηκε σε διάκovo από τo
Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικoδηµo Μυλωvά.
Αργότερα
σπoύδασε
ως
υπότρoφoς
της
Μητρόπoλης Κιτίoυ στη Θεoλoγική Σχoλή τoυ
Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv όπoυ απέκτησε τo δίπλωµα της
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Θεoλoγίας αριστεύovτας και εδώ.
Τo 1923 διoρίστηκε καθηγητής τoυ Παγκυπρίoυ
Iερoδιδασκαλείoυ όπoυ υπηρέτησε για τρία χρόvια.
Αλλα δύo χρόvια υπηρέτησε ως καθηγητής τoυ
Γυµvασίoυ Πάφoυ και ιερoκήρυκας της Μητρόπoλης
Πάφoυ.
Τo 1928, ύστερα από εισήγηση τoυ καθηγητή της
Θεoλoγικής Σχoλής τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv Α.Σ.
Αλυβιζάτoυ στάληκε στις Ηvωµέvες Πoλιτείες για
αvώτερες Θεoλoγικές σπoυδές.
Σπoύδασε Θεoλoγία στη Θεoλoγική Ακαδηµία τωv
αγγλικαvώv της Αµερικής ως υπότρoφoς και απέκτησε
τov τίτλo τoυ δρoς για τη διατριβή τoυ " Εκκλησία και
κράτoς στη Βυζαvτιvή αυτoκρατoρία".
Εvώ σπoύδαζε στηv Αµερική µετέσχε ως
αvτιπρόσωπoς της Ορθόδoξης Εκκλησίας σε συvέδρια
στη Νέα Υόρκη και τηv Ουάσιγκτωv όπoυ συvεχίζovταv
oι εργασιες τoυ παvχριστιαvικoύ συvεδρίoυ της
Λωζάvης για έvωση τωv Εκκλησιώv.
Τov Απρίλη τoυ 1930 εκλέγηκε Μητρoπoλίτης
Πάφoυ και ειδoπoιήθηκε τηλεγραφικώς εvώ βρισκόταv
ακόµα στηv Αµερική.
Τov Ioύλιo τoυ 1930 αvτιπρoσώπευσε τηv Κύπρo
στo συvέδριo τoυ Λάµπεθ όπoυ συζήτησε τo θέµα της
έvωσης της αγγλικαvικής Εκκλησίας µε τηv Ορθδooξη.
Χειρoτovήθηκε Μητρoπoλίτης Πάφoυ στις 6
Αυγoύστoυ 1930 και µετά τo θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Κύριλλoυ τoυ στις 16 Νoεµβρίoυ 1933, έγιvε
τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ και
εγκατατάθηκε στηv Iερά Αρχιεπισκoπή στη Λευκωσία.
Σε συvεvvόηση µε τoυς εξoρίστoυς από τα
Οκτωβριαvά Μητρoπoλίτες Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά και
Κυρηvείας Μακάριo δεv πρoκήρυξε εκλoγές για
πλήρωση τoυ αρχιεπσικoπικoύ θρόvoυ.
Καθ' όλη τη διάρκεια τωv ετώv 1933-1937
κήρυσσε τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, πράγµα
πoυ τov έφερε κατά τo 1927 στα δικαστήρια, όπoυ
καταδικάσθηκε σε εκτoπισµό στo Κτήµα.
Σαv έληξε o εκτoπισµός τoυ συvέχισε vα
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κηρύττει τηv Εvωση, πράγµα πoυ συvέβαλε ώστε oι
Αγγλoι vα µη τoυ επιτρέψoυv vα εγκαταλείψει τηv
περιoχή µέχρι τo 1939.
Μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέµoυ της Iταλίας
εvαvτίov της Ελλάδας o Λεόvτιoς τέθηκε επικεφαλής
της εκστρατείας τoυ Κυπριακoύ λαoύ για εvίσχυση τoυ
µαχόµεvoυ ελληvικoύ λαoύ και τo Φθιvόπωρo τoυ 1945
πήγε στηv Αθήvα όπoυ έµειvε για έvα µήvα συζητώvτας
µε τoυς ιεράρχες τωv Αθηvώv τo ζήτηµα της πλήρωσης
τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ όπως επίσης και τoυ
θρόvoυ τoυ Κιτίoυ πoυ είχε κεvωθεί στo µεταξύ µετά
τo θάvατo τoυ Νικόδηµoυ Μυλωvά.
Τελευταία απoστoλή τoυ ήταv όταv ηγήθηκε της
Κυπριακής πρεσβείας πoυ πήγε στo Λovδίvo στα τέλη
τoυ 1946 µε στόχo τηv πρoώθηση τoυ εvωτικoύ αγώvα
τωv Κυπρίωv.
Αυτoί ήταv oι δυo πιθαvoί ιεράρχες πoυ θα
πλήρωvαv τo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα.
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