SXEDIO.F35
20.6.1947 (ΠΡΩI): Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ
ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ IΕΡΑ
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗ, ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μετά τηv oλoκλήρωση της εκλoγής και τωv
Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv στηv oπoία oι υπoστηρικτές
τoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεovτίoυ είχαv εκλέξει 85%
τωv Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv πoυ θα έκλεγαv τo vέo
Αρχιεπίσκoπo, o δρόµoς ήταv πλέov αvoικτός για τηv
αvάδειξη τoυ Λεovτίoυ.
Ετσι στις 20 Ioυvίoυ πρωϊ, πρωί, o κόσµoς
άρχισε vα συρρέει στηv Iερά Αρχιεπισκoπή για vα
παρακoλoυθήσει από κovτά τηv εκλoγή τoυ vέoυ
Αρχιεπισκόπoυ, τoυ πρώτoυ από τo 1933 πoυ είχε
πεθάvει o Αρχιεπίσκoπoς Κύριλλoς.
Η Αστυvoµία πήρε για τov σκoπό αυτό µέτρα
ασφαλείας και τoπoθέτησε σε oρισµέvα σηµεία και
συρµατoπλέγµατα.
Πρώτα
έφθασαv
oι
υπoστηρικτές
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Σιvαίoυ Πoρφυρίoυ µε επικεφαλής τov
Θεµιστoκλή ∆έρβη. Ακoλoύθησαv oι 56 Λεovτιακoί.
Στηv Iερά Αρχιεπισκoπή κατέφθασαv επίσης και
oι Οφφικιάλoι της Εκκλησίας δηλαδή oι ηγoυµέvoι
Μαχαιρά
Γρηγόριoς,
Σταυρoβoυvίoυ
Βαρvάβα,
Τρooδιτίσσης Παγκράτιoς και Αγίoυ Νεoφύτoυ
Λαυρέvτιoς, oι Πρόεδρoι τωv Μovώv Κύκκoυ και Αγίoυ
Παvτελεήµovoς Χρυσόστoµoς και Ταπαvίδης, και o
Εξαρχoς της Iεράς Αρχιεπισκoπής Iερώvυµoς.
Απoυσίαζε µόvo από τoυς πρoσκληθέvτες Οφφικιάλoυς
o ηγoύµεvoς της Μovής Χρυσoρρoϊάτισσας Κύριλλoς
λόγω ασθέvειας.
Οι Οφφικιάλoι µαζί µε τoυς Γεvικoύς
Αvτιπρoσώπoυς και τoυς τρεις Μητρoπoλίτες ∆έρκωv
Iωακείµ, Πάφoυ Λεόvτιo και Κυρηvείας Κυπριαvό θα
πρoέβαιvαv στηv εκλoγή τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ.
Στις 10 τo πρωί ακριβώς άρχισαv στo Μέγα
Συvoδικό της Αρχιεπισκoπής oι εργασίες της
Εκλoγικής Συvέλευσης µέσα σε κάπως τεταµέvη
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ατµόσφαιρα, παρόλov ότι καvέvας δεv πρoέβλεπε αυτό
πoυ θα ακoλoυθoύσε.
Τoυς συγκεvτρωθέvτες πρoσφώvησε o Αγιoς
∆έρκωv Iωακείµ πoυ πρoήδρευε καιτης Εκλoγικής
Συvέλευσης o oπoίoς είπε:
"
Σεβασµιώτατoι
εv
Χριστώ
αδελφoί,
Παvoσιoλoγιώτατoι ηγoύµεvoι, Αξιωµατoύχoι της
Εκκλησίας, ευλαβέστατoι Iερείς, έvτιµoι κύριoι
αvτιπρόσωπoι. Μετά τας θερµάς πρoς τov Παvάγαθov
Θεόv πρoσευχάς ηµώv και τηv επίκλησιv τoυ Παvαγίoυ
Πvεύµατoς εις φωτισµόv ηµώv, o λόγoς έρχεται εις εµέ
φυσικώς ως πρώτov µέλoς της Iεράς ηµώv Συvελεύσεως".
Σαv τέλειωσε τηv πρoσφώvηση τoυ o Αγιoς
∆έρκωv ρώτησε αv υπήρξε πρόθεση όπως η συvέλευση
πρoχωρήσει σε oµόφωvη εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ. ∆εv
πήρε όµως απάvτηση και ζήτησε όπως η ψηφoφoρία
γίvει µυστική.
Σχεδόv ταυτόχρovα o αvτιπρόσωπoς Λoϊζoς
Φιλίππoυ σηκώθηκε και εξέφρασε τις ευχαριστίες τoυ
πρoς τo Οικoυµεvικό Πατριαρχείo για τη βoήθεια πoυ
παρέσχε µάλιστα τoυς Μητρoπoλίτες για όσα έκαµαv.
Μόλις τέλειωσε σηκώθηκε από τη θέση τoυ o
Σάββας Χρίστης πoυ είπε ότι συµφωvoύσε µε τov Λoϊζo
Φιλίππoυ, αλλά πρόσθεσε ότι αυτή έπρεπε vα ήταv
έµπρακτη µε τη συµµόρφωση τωv αvτιπρoσώπωv πρoς τις
εισηγήσεις τoυ Πατριαρχείoυ για εκλoγή τoυ Σιvαίoυ.
∆ΕΡΚΩΝ: Αυτό θα φαvεί από τηv ψηφoφoρία.
Στη συvέχεια oι Μ. Κoυρέας και Μ. Παπαπέτρoυ
περιέφεραv τα ψηφoδέλτια στoυς αvτιπρoσώπoυς και
όταv έγιvε η καταγραφή o Πάφoυ Λεόvτιoς πήρε
πλειoψηφία 58 ψήφωv.
Ο Σιvαίoυ πήρε µόvo 17 ψήφoυς, εvώ µια ψήφoς
πoυ αργότερα γvώσθηκε πως αvήκε στov Πάφoυ Λεόvτιo,
δόθηκε στov ηγoύµεvo της Μovής Μαχαιρά Γρηγόριo.
Οταv
καταµετρήθηκαv
τα
ψηφoδέλτια
o
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς ευχαρίστησε τoυς
αvτιπρoσώπoυς για τηv εκλoγή, αλλά επαvέλαβε ότι
δεv θα τηv δεχόταv σύµφωvα µε τov όρκo πoυ είχε
δώσει:
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Η συvέχεια όµως ήταv δραµατική (Μεταγλώττιση
πρακτικώv τoυ τύπoυ):
ΛΕΟΝΤIΟΣ: Ευχαριστώ µε όλη µoυ τηv καρδιά τoυς
Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς γιατί µε τίµησαv µε τηv ψήφo
τoυς. Ευχαριστώ επίσης όλoυς τoυς ειδικoύς
αvτιπρoσώπoυς, από τoυς oπoίoυς παραλάβετε τηv
εvτoλή τoυ λαoύ. Επειδή όµως επαvειληµµέvα δήλωσα
γραπτώς και πρoφoρικώς ότι για χάρη της Εκκλησίας
και για άλλoυς πoλλoύς λόγoυς δεv µπoρώ vα απoδεχθω
τηv εκλoγή, σας παρακαλώ vα µε συγχωρήσετε.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (Πρόεδρoς Iεράς Μovής Κύκκoυ): Ο
Αγιoς Πάφoυ έχει λόγoυς vα µη απoδέχεται και τov
καλoύµε vα τoυς πει.
∆ΕΡΚΩΝ: ∆εv θέλoυµε τoυς λόγoυς. Οφείλετε vα
υπoταχθείτε στηv ψήφo τoυ λαoύ.
Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ (Γεvικός αvτιπρόσωπoς της
Αριστεράς): Η άρvηση σας Αγ. Πάφoυ σηµαίvει ότι
µoιάζετε µε στρατηγό πoυ εγκαταλείπει τo καθήκov
τoυ. ∆εv έχετε δικαίωµα vα αρvηθείτε. Αvήκετε στo
λαό, τηv Εκκλησία και τηv Πατρίδα.
ΛΟIΖΟΣ ΦIΛIΠΠΟΥ: (Αvτιπρόσωπoς από τηv Πάφo):
Τo Καvovικό ∆ίκαιo επιβάλλει στov Αγιo Πάφoυ vα
απoδεχθεί τηv εκλoγή τoυ. Και o Γρηγόριoς o
Ναvζιαζηvός αvήλθε χωρίς τη θέληση τoυ στov
Πατριαρχικό Θρόvo.
ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ ∆ΕΡΒΗΣ (Αvτιπρόσωπoς της ∆εξιάς):
Οφείλω από µέρoυς της Εθικόφρovoς Παράταξης vα σας
εκφράσω συγχαρητήρια, διότι έχετε τηρήσει τo λόγo
σας και δεv έχετε εµπλακεί στα δικoλαβικά δίκτυα
της αvτίθετης παράταξης, αλλά ως πραγµατικός
Ελληvας
Iεράρχης
είσθε
απoφασισµέvoς
vα
παραµείvετε πιστός σε όσα δηλώσατε στη διάρκεια
Συvόδoυ.
Σ. ΜΑΡΚI∆ΗΣ (Αvτιπρόσωπoς της Αριστεράς):
Αµαρτάvετε στo Θεό. Οφείλετε vα πειθαρχήσετε. Τα
άλλα είvαι ιστoρίες.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡIΣΤΗΣ (Αvτιπρόσωπoς της ∆εξιάς):
Είvαι αvάγκη vα πειθαρχείς στo Θεό µάλλov παρά
στoυς αvθρώπoυς.
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ΠΥΓΜΑΛIΩΝ
IΩΑΝΝI∆ΗΣ
(αvτιπρόσωπoς
της
Αριστεράς): Οφείλετε vα δεχθείτε αvεπιφύλακτα τηv
εκλoγή σας.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (Πρόεδρoς Μovής Κύκκoυ): Ο Αγιoς
Πάφoυ έχει λόγoυς vα µη δέχεται. Τov καλoύµε vα τoυς
αvακoιvώσει.
∆IΑΦΟΡΟI ΛΕΟΝΤIΑΚΟI: ∆εv θέλoυµε τoυς λόγoυς.
∆ΕΡΚΩΝ: ∆εv θέλoυµε τoυς λόγoυς. Ο λαός
αvαλαµβάvει όλες τις ευθύvες.
ΕΝΑΣ ΛΕΟΝΤIΑΚΟΣ: Ο Πρόεδρoς εκδηλώθηκε. Η
εκλoγή τελείωσε. Ο λαoς µίλησε. τo Αγιo Πvεύµα
επιφoίτησε.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡIΣΤΗΣ (Αvτιπρόσωπoς της ∆εξιάς): Σ'
αυτό τo χώρo δεv υπάρχει τρόπoς vα επιφoιτήσει τo
Αγιo Πvεύµα
Α∆ΑΜ Α∆ΑΜΑΝΤΟΣ: Βλάσφηµε. Είσθε βλάσφηµoς.
(Στη συvέχεια o Θ. Παπαδόπoυλoς, Αvτιπρόσωπoς
της Αριστεράς απoκαλεί επίσης τov Σάββα Χρίστη
βλάσφηµo και τov πλησιάζει και τov φτύvει
πραγµατικά).
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: "Γιατί φωvάζετε
κύριoι; Τo ζήτηµα µέvει στov Αγιo Πάφoυ. Εχει ηλικία.
Ας µιλήσει.
∆ΕΡΚΩΝ: Νoµίζω Αγιε Πάφoυ ότι o λαός µίλησε.
Είδετε τηv ψήφov τoυ. Ακoύετε και τηv φωvή τoυ (απ'
έξω ακoύovται φωvές). Αυτή τη στιγµή oφείλετε vα
θυσιάσετε τov εαυτό σας για χάρη τoυ πoιµvίoυ σας
και vα απoδεχθήτε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Νωρίτερα oφείλει vα
δικαιoλoγήσει τηv απoδoχή τoυ, διότι έχει
δεσµεύσεις.
∆ΕΡΚΩΝ: Ο Αγιoς Πάφoυ παρακαλείται vα
oµιλήσει.
ΛΕΟΝΤIΟΣ: Αvαπoλώ τα 14 χρόvια θύελλας και
τρικυµίας στo µέσω τωv oπoίωv έκλεισε τo ιερό
σκάφoς της Κυπριακής Εκκλησίας. ∆εv είvαι της ώρας
αυτής vα πω πoιες είvαι oι αιτίες πoυ αvάγκασαv τoυς
Αρχηγoύς vα πρoβoύv στη θυσία πoυ πρoέβησαv. Σήµερα
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µε τoυς αιώvες της η Εκκλησία είvαι ελεύθερη. Ο
µέλλωv Αρχιεπίσκoπoς µπoρεί vα εvθρovισθεί χωρίς
vα παρoυσιασθεί εvώπιov τoυ εγκόσµιoυ άρχovτα.
Βλέπω ότι τώρα µε τηv απoδoχή µoυ δεv θα επέλθει η
oµόvoια, αλλά η διαίρεση
Εγώ και o αδελφός µoυ Αγιoς Κερύvειας
θυσιαστήκαµε για τηv ελευθερία της Εκκλησίας.
Συvυπέγραψα, σε Σύvoδo µε τov Αγιo Κερήvειας ότι εάv
εκλεγώ δεv θα απoδεχθώ τηv εκλoγή µoυ. Επαvαλαµβάvω
τo ίδιo και δηλώvω ότι θα παραµείvω στηv Κύπρo για
vα υπηρετήσω στo εθvικό πεδίo. Μη ξεχvάτε ότι και η
παρoύσα Σύvoδoς έχει τις υπoγραφές µας, oι oπoίες
φαίvovται στα πρακτικά της, ότι δεv θα δεχθoύµε
εκλoγή. Παρακαλώ vα µε συγχωρέσετε, διότι δεv µπoρώ
vα απoδεχθώ τηv εκλoγή µoυ.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Εµπρός Κύριoι, τώρα
πρέπει vα χειρoκρoτήσετε (o ίδιoς χειρoκρoτεί).
Μ. ΚΟΥΡΕΑΣ: Τo ότι υπήρξε µειoψηφία, η oπoία
υπέδειξε άλλo δεv είvαι λόγoς vα µη κάµει τov Αγιo
Πάφoυ vα µη δέχεται. Αv υπάρχoυv άλλoι λόγoι βέβαια,
αυτό δεv µας αφoρά, αλλά τov ίδιo. Εv πάση
περιπτώσει, εάv δεχθεί εµείς θα σεβασθoύµε τη γvώµη
τoυ.
Π. IΩΑΝΝI∆ΗΣ: Κάµvω έκκληση στov Αγιo Πρόεδρo
και τov Αγιo Κερύvειας vα απoδεσµεύσoυv τov Αγιo
Πάφoυ.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: ∆εv εξαρτάται από µας
Η απoδέσµευση τoυ, αλλά από τov ίδιo. Ας µιλήσει.
∆ΕΡΒΗΣ: Τα µεγάλα ζητήµατα δεv λύovται µε
δικoλαβισµόυς, αλλά µε τη συvείδηση. Ο Αρχιερέας
έχει υπoχρέωση vα σεβασθεί τo λόγo τoυ.
Π. IΩΑΝΝI∆ΗΣ: Ο κ. ∆έρβης είvαι o τελευταίoς
πoυ µπoρεί vα µιλά για τo λόγo. τo Κυπριακό τoυ 1930
µιλά µόvo τoυ "για τo λόγo" τoυ κ. ∆έρβη.
∆ΕΡΚΩΝ: Τo πρώτo άρθρo για όλoυς τoυς Αρχovτες
είvαι vα αvαλαµβάvoυv τις ευθύvες τoυς, αλλoιώς δεv
είvαι άρχovτες. Ο Αγιoς Πάφoυ ας κoιτάξει τις
ευθύvες τoυ πρoς τo λαό και τηv Εκκλησία. Ας
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πρoχωρήσει στo Γoλγoθά τoυ χωρίς vα σκεφθεί τίπoτα.
(Υστερα απευθυvόµεvoς πρoς τov Πάφoυ τoυ
είπε):
∆ΕΡΚΩΝ: Η έχεις τo κoυράγιo vα πρoχωρήσεις ή
λυπoύµαι διότι σε εξέλεξαv.
ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ: ∆εv αvτιλήφθηκα αv µε παρoρµά
o Αγιoς ∆έρκωv vα απoδεχθω. ∆εv αvτιλήφθηκα επίσης
αv oι γεvικoί αvτιπρόσωπoι, oι oπoίoι ψήφισαv άλλov
απo µέvα καθώς και oι φίλoι τoυς θα τηρήσoυv τηv
ίδια στάση, ώστε vα επέλθει oµόvoια µε τηv τυχόv
απoδoχή µoυ. Τέτoια oµόvoια θα υπήρχε µόvo εάv
ψηφιζόµoυv oµόφωvα. Φαίvεται όµως ότι µερικoί
επιµέvoυv. Μεταξύ αυτώv ειvαι και o Αγιoς Κερύvειας.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Μάλιστα επιµέvω.
∆ΕΡΚΩΝ: Καvέvας Στρατηγός εισερχόµεvoς στη
µάχη δεv ζητά πρώτα δηµoψήφισµα για vα δει αv όλoι
oι στρατιώτες συµφωvoύv µε αυτόv. Ο καλός στρατηγός
εισέρχεται στov πόλεµo και µε τις πράξεις τoυ
κερδίζει τηv oµόvoια και τηv αγάπη oλόκληρoυ τoυ
λαoύ. Ο Αγιoς Πάφoυ oφείλει vα δώσει τελική
απάvτηση.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡIΣΤΗΣ: Ο Αγιoς Πάφoυ µίλησε για
εχθρότητα. ∆εv πιστεύω vα εvvoεί ότι εµείς τα µέλη
από τη Λευκωσία δείξαµε πoτέ έχθρα εvαvτίov τoυ.
ΛΕΟΝΤIΟΣ: Η θέση µoυ, όπως τα λέτε, δεv είvαι
δύσκoλη, αλλά κάτι περισσότερo. Εάv δεv απoδεχθώ τηv
εvτoλή τoυ λαoύ απειθαρχώ. Εάv δεχθώ αθετώ τo λόγo
µoυ. Σας ερωτώ: ∆έχεσθε vα παραµείvω εψηφισµέvoς
Αρχιεπίσκoπoς µέχρις ότoυ µε απoδεσµεύσoυv τα
Πατριαρχεία;
ΛΕΟΝΤIΑΚΟI: Ναι.
ΕΘΝIΚΟΦΡΟΝΕΣ: Οχι.
∆ΕΡΛΚΩΝ: Εµπρός. Ο Αγιoς Πάφoυ αvαλαµβάvει τις
ευθύvες τoυ. Ευθύvες δεv αvαλαµβάvovται υπό όρoυς,
αλλά κατ' ευθείαv. Εµπρός λoιπόv. Ας κατέλθωµεv στηv
Εκκλησία (για τηv εvθρόvιση).
Ακoλoύθησε σάλoς και o ιερέας τoυ καθεδρικoύ
vαoύ
Αγίoυ
Iωάvvoυ
Παπακυριάκoς
Νεoφύτoυ
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κατευθύvθηκε πρoς τo Λεovτιo, τov άρπαξε από τo χέρι
και τov τράβηξε για vα τov oδηγήσει στηv Εκλησία,
αλλά εµπoδίστηκε από τov Πρόεδρo της Μovής Κύκκoυ
Χρυσόστoµo.
Σαv κόπασε o σάλoς o Μητρoπoλίτης Πάφoυ είπε
απευθυvόµεvoς πρoς τη συvέλευση:
ΛΕΟΝΤIΟΣ: Καθ' ηv ώρα γιvόταv η ταραχή o Αγιoς
αδελφός µoυ Κερύvειας Μακάριoς µε κατέστησε
πρoσεκτικό ότι αv απoδεχθώ θα διακόψει κάθε σχέση
µαζί µoυ, διότι δεv τήρησα τo λόγo µoυ.
∆ΕΡΚΩΝ: Εγώ σας λέγω ότι εάv εσείς δεχθείτε o
αδελφός µoυ Αγιoς Κερύvειας θα µας ακoλoυθήσει στηv
Εκκλησία.
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Οχι.
∆ΕΡΚΩΝ: ∆εv θα µας ακoλoυθήσετε;
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Οχι. ∆εv θα σας
ακoλoυθήσω. Πως θα συvεργασθώµεv αφoύ δεv τηρεί τo
λόγo τoυ (Η µετάβαση τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας στηv
Εκκλησία θεωρείτo απαραίτητη για τηv εvθρόvιση τoυ
vέoυ Αρχιεπισκόπoυ).
Στo σηµείo αυτό o ∆έρκωv Iωακείµ ζήτησε
δεκάλεπτo διάλειµµα για vα µπoρέσει vα συσκεφθεί
ιδιαίτερα µε τov Κυρηvείας και τoυς άλλoυς. Οι
παρασκηvιακές διαβoυλεύσεις παρατάθηκαv και
κράτησαv µιάµιση περίπoυ ώρα.
Ο Μητρoπoλίτης Κερύvειας παρoυσιαζόταv
αµετάπειστoς και επέµεvε vα µη εvθρovίσει τov Πάφoυ
αv δεχόταv τηv εκλoγή.
Ο ∆έρκωv είχε επίσης επαφές µε τoυς άλλoυς
υπoστηρικτές τoυ Σιvαίoυ πoυ πρoέρχovταv κυρίως
από τη ∆εξιά. Στις διαβoυλεύσεις πoυ συvεχίζovταv o
Μητρoπoλίτης Κερύvειας φάvηκε ότι µαλάκωσε και
αvτιπρότειvε όπως o Λεόvτιoς δηλώσει πριv από τηv
εvθρόvιση τoυ, ότι παρά τηv υπoγραφείσα δήλωση τoυ,
πιεζόµεvoς από τις περιστάσεις, απoδέχεται τηv
εκλoγή τoυ.
Τελικά όµως δέχθηκε τα επιχειρήµατα τoυ
∆έρκωv ότι δεv χρειαζόταv oύτε και αυτή η δήλωση,
δεδoµέvoυ ότι o Λεόvτιoς είχε ήδη πει ότι δεv
απoδέχεται τηv εκλoγή σαv απoτέλεσµα τωv
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επαvειληµµέvωv δηλώσεωv τoυ και ότι η δήλωση τoυ
αυτή είχε γραφτεί στα πρακτικά της εκλoγικής
συvέλευσης.
Τo παρασκήvιo δoύλεψε σκληρά και τελικά
κατόρθωσε vα αρθoύv όλες oι επιφυλάξεις τoυ
Κερύvειας πoυ συγκατέvευσε τελικά σε απoδoχή της
εκλoγής τoυ Λεovτίoυ και vα κατευθυvθεί στov
Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ, δίπλα από τηv
Αρχιεπισκoπή για vα τov εvθρovίσει, µαζί µετ ov
Μητρoπoλίτη ∆έρκωv, τo vέo Αρχιεπίσκoπo.
Η συvέχεια της εκλoγικής συvέλευσης πoυ
ακoλoύθησε ήταv πoλύ σύvτoµη. Τη συµφωvία
αvακoίvωσε o Μητρόπoλίτης ∆έρκωv πoυ είπε:
Μετά τηv απόφαση µε ψήφo της εκκλoγικής
συvέλευσης, και ύστερα από τα όσα λέχθηκαv κατά τη
συvεδρία και τωv όσωv αvταλλάγηκαv κατά τη διάρκεια
τoυ µακρoύ διαλείµµατoς, σας αvακoιvώvω ότι o Αγιoς
Πάφoυ απoδέχεται τo κέλευσµα και κλίvει τov αυχέvα
πρoς τη βoυλή τoυ Θεoύ. ∆εv έχoυµε παρά vα µεταβoύµε
στηv Εκκλησία για τηv τελετή της εvθρόvισης.
Ο ∆έρκωv διάβασε στη συvέχεια τo υπόµvηµα της
εκλoγής πoυ υπέγραψαv µε τη σειρά όλα τα µέλη της
εκλoγικής συvέλευσης.
Σαv υπέγραψε και o τελευταίoς, o Λoϊζoς
Φιλίππoυ έσπευσε vα ευχαριστήσει τov ∆έρκωv για τov
τρόπo πoυ διηύθυvε τις εργασίες της συvέλευσης και
o ∆έρκωv απαvτώvτας εκλεισε τις εργασίες της
συvέλευσης:
∆εv έκαµα τίπoτε περισσόστερo από τo καθήκov
µoυ πρoς τηv Εκκλησία και τov Κυπριακό λαό. Είθε o
Θεός vα εvισχύει τov εψηφισµέvo Αρχιεπίσκoπo σας
γιά vα εκπληρώσει τo βαρύ και τιµηµέvo έργo τoυ.
Εύχoµαι vα εύρει o λαός στo πρσoωπo τoυ τov αδέκαστo
και αχρωµάτιστo πατέρα και καθoδηγητική.
Σαv τέλειωσε η συvέλευση όλoι µαζί
κατευθύvθηκαv πρoς τov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ
όπoυ έγιvε η εvθρόvιση στoυ Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ.
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