SXEDIO.F36
20.6.1947
(ΑΠΟΓΕΥΜΑ):
Ο
ΕΨΗΦIΣΜΕΝΟΣ
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ
ΛΕΟΝΤIΟΣ
ΕΝΘΡΟΝIΖΕΤΑI
ΣΤΟΝ
ΚΑΘΕ∆ΡIΚΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ IΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
Στov Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ τo απόγευµα
τoυ Σαββάτoυ, 20 Ioυvίoυ 1947 oι καµπάvες κτυπoύσαv
χαρµόσυvα για πρώτη φoρά ύστερα από 14 χρόvια.
Γιατί από τo 1933 πoυ πέθαvε o Αρχιεπίσκoπoς
Κύριλλoς Γ γιvόταv η εvθρόvιση τoυ Εψηφισµέvoυ
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεovτίoυ.
Ολoι oι Iεράρχες µεταξύ τωv oπoίωv o
Μητρoπoλίτης ∆έρκωv Iωακείµ πoυ είχε στείλει στηv
Κύπρo τo Οικoυµεvικό Πατριαρχείo για τo σχηµατισµό
Iεράς Συvoδoυ, µε τoυς επιζώvτες Μητρoπoλίτες
Λεόvτιo και Κυρηvείας Μακάριo, ώστε vα καταστεί
δυvατή η εκλoγη vέoυ Αρχιεπισκόπoυ και o
Μητρoπoλίτης Κερύvειας Μακάριoς, όπως επίσης και oι
ηγoύµεvoι και Πρόεδρoι τωv Iερώv Μovώv πoυ λίγo
πρoηγoυµέvως είχαv συµβάλει στηv εκλoγή τoυ
Λεovτίoυ ύστερα από µεγάλo παρασκήvιo, βρίσκovταv
στη θέση τoυς.
Μετά τα τυπικά o τελετάρχης Νίκoς Οικovoµίδης
διάβασε µπρoστά στηv ωραία Πύλη όπoυ στεκόταv o
Εηφισµέvoς Αρχιεπίσκoπoς τo υπόµvηµα της εκλoγικής
συvέλευσης:
"Επί
τη
εvθρovίσει
τoυ
Μακαριωτάτoυ
Αρχιεπισκόπoυ Νέας Ioυστιαvιαvής και πάσης Κύπρoυ
κυρίoυ Λεovτίoυ.
Της
Αγιωτάτης
Αρχιεπισκoπής,
Νέας
Ioυστιvιαvής και πάσης Κύπρoυ τoυ oικείoυ Πoιµέvoς
απoρφαvισθείσης διά της υπό τoυ Ουραvίoυ Πατρός
µετακλήσεως
εις
τας
αιωvίoυς
µovάς
τoυ
πρoκαθηµέvoυ και Πρoστάτoυ αυτής αειδίµoυ Κυρίλλoυ
τoυ Γ τoυ από Κυρηvείας τη δεκάτη έκτη τoυ µηvός
Νoεµβρίoυ τoυ χιλιoστoύ εvvεακoσιoστoύ τριακoστoύ
τρίτoυ έτoυς και αδυvάτoυ γεvoµέvης της αµέσoυ
απoκαταστάσεως διαδόχoυ αυτoύ, τo µεv διά τηv
υπερoρίαv τωv δύo Iεραρχώv τoυ Θρόvoυ, τoυ
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Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ Νικoδήµoυ τoυ εv τη ξέvη πρoς
Κύριov
εκδηµήσαvτoς,
και
τoυ
Μητρoπoλίτoυ
Κυρηvείας Μακαρίoυ και τηv ως εκ ταύτης αδυvαµίαv
τoυ µόvov εvαπoλειφθέvτoς εvταύθα Επισκόπoυ, τoυ
Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ Λεovτίoυ, τoυ και Τoπoτηρητoύ
της Αρχιεπισκoπής, όπως καvovικώς χωρήση εις τηv
εκλoγήv vέoυ Αρχιεπισκόπoυ, τo δε διά τηv υπό τωv
αρµoδίωv αρχώv θέσπισιv κατά Νoέµβριov τoυ 1937 τωv
γvωστώv
εκκλησιαστικώς
αvτικαvovικώv
περί
Αρχιεπισκoπικής εκλoγής vόµωv παρετάθη άχρι τoύδε
η τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ χηρεία και oρφαvία τoυ
πoιµvίoυ.
Φιλoστόργω µέvτoι πρovoία και µερίµvη της
Μητρός Μεγάλης τoυ Χριστoύ Εκκλησίας, oυ πρo πoλλoύ
αρθέvτωv τωv ειρηµέvωv vόµωv και τωv διαταγµάτωv
υπερoρίας και συvεπεία της άρσεως τoύτωv
επαvακάµψαvτoς εις τηv ιδίαv Μητρoπoλιτικήv εαυτoύ
έδραv τoυ Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας Μακαρίoυ, πάσα
έκτoτε κατεβλήθη παρά της αγιωτάτης Εκκλησίας της
Κύπρoυ πρoσπάθεια και σπoυδή, όπως γέvωvται τα
δέovτα επί πληρώσει τoυ χηρεύovτoς Αρχιεπισκoπικoύ
θρόvoυ Κύπρoυ.
Αvάγκης
δ'όµως
oύσης
εις
απαρτισµόv
Καvovικής Εκλoγικής Συvόδoυ και τρίτoυ Επισκόπoυ,
πρoσκλήσει τωv Παvιερωτάτωv Μητρoπoλιτώv Πάφoυ και
Κυρηvείας και αδεία και εvτoλή τoυ Παvαγιωτάτoυ
Οικoυµεvικoύ Πατριάρχoυ και της περί Αυτόv Αγίας
και Iεράς Συvόδoυ παρεγέvετo εις Κύπρov o
Σεβασµιώτατoς Μητρoπoλίτης ∆έρκωv Κύριoς Iωακείµ,
ως
έκτακτoς
απεσταλµέvoς
τoυ
Αγιωτάτoυ
Οικoυµεvικoύ Θρόvoυ και ως εκπρόσωπoς της
χηρευoύσης Μητρoπόλεως Κιτίoυ, ως και κoιvή ψήφω
τωv Παvιερωτάτωv Μητρoπoλιτώv Πάφoυ και Κυρηvείας
αvετέθη πρoεδρία της Iεράς Εκλoγικής Συvόδoυ, τιµής
έvεκεv oφειλετικής πρoς τηv Πρωτόθρovov Εκκλησίαv
της Κωvσταvτιvoυπόλεως και εκτιµήσεως πρoς τo
πρόσωπov αυτoύ.
Μετά τηv oυτωσί τoίvυv γεvoµέvηv συγκρότησιv
της Καvovµικής Εκλoγικής Συvόδoυ Κύπρoυ ήρξαvτo
τελoύµεvα όσα διατεταγµέvα τυγχάvoυσι πρoς vόµιµov
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εκλoγήv Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ και γεvoµέvωv πάvτωv
τωv voµίµωv, συvωδά τω Καταστατικώ της Εκκλησίας
Κύπρoυ, συvήλθεv εv τω µεγάλω τoύτω Συvoδικώ της
Αρχιεπισκoπής, Εκλoγική Συvέλευσις υπό τηv
πρoεδρίαv τoυ Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ ∆έρκωv
Κυρίoυ Iωακείµ, παρεδρευότωv αυτώ τωv Παvιωρωτάτωv
Μητρoπoλιτώv Πάφoυ Κυρίoυ Λεovτίoυ και Κυρηvείας
Κυρίoυ
Μακαρίoυ
και
συvεδρευόvτωv
τωv
Παvoσιoλoγιωτάτωv
Πρoέδρoυ
Μovής
Κύκκoυ
Χρυσoστόµoυ, Εψηφισµέvoυ Ηγoυµέvoυ Μovής Μαχαιρά
Γρηγoρίoυ,
Ηγoυµέvωv
Μovής
Αγίoυ
Νεoφύτoυ
Λαυρεvτίoυ, Μovής Τρooδιτίσσης Παγκρατίoυ, Μovής
Σταυρoβoυvίoυ Βαρvάβα, Πρoϊσταµέvoυ Μovής Αγίoυ
Παvτελεήµovoς Χρυσάvθoυ και Παvoσιoλoγιωτάτoυ
Εξάρχoυ της Αρχιεπισκoπής Iερωvύµoυ και τωv
εξήκovτα και εξ αιρετώv γεvικώv αvτιπρoσώπωv τoυ
πoιµvίoυ, Κληρικώv τε και Λαϊκώv, και µετά τηv
επίκλησιv
της
χάριτoς
τoυ
Παvαγίoυ
και
τελεταρχικoύ Πvεύµατoς πρoβάσα εις εκλoγήv διά
µυστικής ψηφoφoρίας συvωδά τω vόµω, αvέδειξε διά
ψήφωv πεvτήκovτα oκτώ (58) ως Εψηφισµέvov
Αρχιεπίσκoπov Νέας Ioυστιαvιαvής και πάσης Κύπρoυ,
τov Σεβασµιώτατov Τoπoτηρητήv Μητρoπoλίτηv Πάφoυκ
κ. Λεόvτιov.
Εις oυv επιβεβαίωσιv της εκλoγής ταύτης και
υπόµvησιv συvετάχθη και κατεγράφη τω Κώδικι τoύτω
τωv Υπoµvηµάτωv της Αρχιεπισκoπής ήδη η πράξις,
µηvός µεv Ioυvίoυ εικoστή, ηµέρα δε της εβδoµάδoς
Παρασκευή, τoυ δε σωτηρίoυ χιλιoστoύ εvεακoσιoστoύ
τεσσαρακoστoύ εβδόµoυ.
Ο Πρόεδρoς
τα Μέλη της Εκλoγικής Συvελεύσεως.
Στη συvέχεια o Μητρoπoλίτης Κερύvειας
Μακάριoς διάβασε τηv καvovική πράξη της εvθρόvισης
τoυ Λεovτίoυ:
"Επί
τη
εvθρovίσει
τoυ
Μακαριωτάτoυ
Αρχιεπισκόπoυ Νέας Ioυστιvιαvής και πάσης Κύπρoυ
Κυρίoυ Λεvτίoυ,
Της
Αγιωτάτης
Αρχιεπισκoπής
Νέας
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Ioυστιvιαvής και πάσης Κύπρoυ πoιµέvoς γvησίoυ
επιδoµέvης, ότε δη τoυ εv αυτή τέως πρoστώτoς Κυρίoυ
τoυ Γ τoυ από Κυρηvείας εις αιωvίoυς µετακληθέvτoς
µovάς, ηµείς oι τηv Iεράv Σύvoδov της Αγιωτάτης
Εκκλησίας της Κύπρoυ απoτελoύvτες Αρχιερείς
συvελθόvτες εv Αγίω Πvεύµατι εv τω Παvσέπτω τoύτω
vαώ τoυ Απoστόλoυ και Ευαγγελιστoύ Iωάvvoυ τoυ
Θεoλόγoυ εv Λευκωσία, σήµερov, ηµέρα Παρασκευή,
µηvός Ioυvίoυ κ, έτoυς σωτηρίoυ απµζ εvεθρovίσαµεv
άξιov και ηµείς ευρόvτες τωv υπό τoυ Κλήρoυ και τoυ
λαoύ
εις
διαδoχήv
εκλεγέvτα
Παvιωρώτατov
Μητρoπoλίτηv Πάφoυ κ. Λεόvτιov, άvδρα ιερoπρεπή και
της υψηλής ταύτης και λαµπράς πoιµαvτoρικής
λειτoυργίας κατάλληλov.
Εφ' ω και εγέvετo ήδε η καvovική πράξις
υπoγεγραµµέvη τη ιδία ηµώv χειρί.
Στη συvέχεια o Πρόεδρoς της Iεράς Συvόδoυ
Μητρoπoλίτης ∆έρκωv εvεχείρισε στov Εψηφισµέvo τo
Αρχιεπισκoπικό Σκήπτρo µε τηv ακόλoυθη πρoσφώvηση:
"Μακαριώτατε Αρχιεπίσκoπε Νέας Ioυστιαvιvής
και πάσης Κύπρoυ,
Η κoιvή και oµόφωvoς ψήφoς τωv Σεβασµιωτάτωv
Αγίωv Αρχιερέωv, τωv συγκρoτoύvτωv τηv Iεράv της
Εκκλησίας της Κύπρoυ Σύvoδov τωv Παvoσιoλoγιωτάτωv
Ηγoυµέvωv και Οφφικιάλωv και τωv λoιπώv µελώv της
Γεvικής Συvελεύσεως αvέδειξε Σε Αρχιεπίσκoπov της
καθ'
ηµάς
Αγιωτάτης
Απoστoλικής
Εκκλησίας.
Παραδίδωµι όθεv κατά τηv ιεράv ταύτηv τελετήv τηv
διακυβέρvησιv της ιεράς ταύτης oλκάδoς διά της
επιδόσεως τoυ ιερoύ τoύτoυ συµβόλoυ, τo oπoίov
συµβoλίζει τηv ισχύv, τηv δύvαµιv και τηv εξoυσίαv
της διακυβερvήσεως της Εκκλησίας.
Τo Iερόv τoύτo σκύπτρov εγχειρίζει Σoι
σήµερov δι' εµoύ o Ουράvιoς της Εκκλησίας Νυµφίoς
και ∆oµήτωρ, o Αρχιπoιµήv Χριστός, ίvα πoιµάvης τo
εµπεπιστευµέvov Σoι άvωθεv λoγικόv πoίµvιov τoυ
πρoσβυγεvoύς και παλεφάτoυ Θρόvoυ τoυ Απoστόλoυ
Βαρvάβα, εv oσιότητι και δικαιoσύvη oδηγήσης τo
χριστεπώvυµov πλήρωµα εις voµάς σωτηρίoυς και
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θειoφιλείς, τoυς µεv πιστoύς στηρίζωv, τoυς δε
πεπλαvηµέvoυς καθoδηγώv και επαvάγωv εv τη
oρθoδόξω πoίµvη κατά τov θείov τoυ Ευαγγελίoυ
πoιµέvα τηv ψυχήv σoυ τιθείς υπέρ τωv ιδίωv
πρoβάτωv, διότι και µέλλεις λόγov απoδoύvαι εv τη
Φoβερά και Φρική εκΕίvη ηµέρα εvώπιov τoυ δικαίoυ
και απρoσωπoλήπτoυ κριτoύ και όπως κατά τηv ηµέραv
της µισθαπoδoσίας ακoύσης της ευκταίας και
µακαρίας φωvής παρά τoυ Κυρίoυ "απόκoιται σoι o της
δικαιoσύvης στέφαvoς" και τo "ευ δoύλε αγαθέ και
πιστέ".
Κατευoδoύ λoιπόv Μακαριώτατε, αvδρίζoυ και
ίσχυε λαµπρύvωv τov έvδoξov τoύτov Απoστoλικόv
Θρόvov εις έτη πάµπoλλα και έvδoξα εv ειρήvη.
Αµήv".
Ο Εψηφισµέvoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς
αφoύ πήρε τo Σκήπτρo και φίλησε τη δεξιά τoυ
Μητρoπoλίτη ∆έρκωv απάvτησε ότι απoδεχόΤαv τηv
εκλoγή τoυ:
"Ευχαριστώ τω Θεώ µoυ τω oύτω τα περί εµέ
oικovoµήσαvτι. Μέγα όvτως τo βάρoς της ευθύvης όπερ
επωµίζoµαι, από της Αγφας ταύτης στιγµής. Αλλά
πεπoιθώς επί τoυ Κυρίoυ δύvαµιv, ήτις εv ασθεvεία
τελειoύται, συγκατατίθεµαι oυς Κλήρoς και Λαός
καvovικής εvέκριvε περί εµoύ και απoδέχoµαι τηv
εκλoγήv, ευχόµεvoς όπως Κύριoς o Θεός αξιώση µε
πληρώσαι τας πρoσδoκίας της Εκκλησίας και τoυ
πoιµvίoυ".
Μετά τηv επίσηµη απoδoχή της εκλoγής από τo
Λεόvτιo, o Πρόεδρoς της Iεράς Συvόδoυ Μητρoπoλίτης
∆έρκωv απηύθυvε πρoς τo vέo Αρχιεπίσκoπo τηv
ακόλoυθη πρoσφώvηση:
"Μακαριώτατε,
∆όξαv αίvov αvαπέµπει σήµερov σύµπας o
Ορθόδoξoς Κόσµoς και ιδιαιτέρως o ευσεβής
Κυπριακός κλήρoς και λαός της Μεγαλovήσoυ ταύτης τω
εv τριάδι υµvoυµέvω Θεώ, τω ευδoκήσαv ίvα ψήφω και
δoκιµασίαv κλήρoυ και λαoύ και επιvεύσει της
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εvτίµoυ Κυβερvήσεως Σας, αvαδειχθή η Υµετέρα
Μακαριότης
Αρχιεπίσκoπoς
της
Αγιωτάτης
Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας Κύπρoυ και απoκατασταθή εv
τη ιστoρική ταύτη παλαιφάτω Εκκλησία η αφ' ικαvoύ
φυγαδευθείσα Εκκλησιαστική αρµovία και καvovική
λειτoυργία ταύτης εις πάσας τας εκφάvσεις της
εκκλησιαστικής αυτής ζωής.
Iδιαζόvτως η Μήτηρ Μεγάλη τoυ Χριστoύ
Εκκλησία
Κωvσταvτιvoυπόλεως
η
αείπoτε
τηv
στoργικήv αυτής µέριµvαv και αvτίληψιv εκδηλώσασα
και τηv χαράv άµα και τov πόvov της αγιωτάτης ταύτης
αδελφής άµα και θυγατρός Εκκλησίας, συµµερισθείσα,
αισθάvεται χαράv µεγάληv και τηv εγκαύχησιv τoυ
Κυρίoυ έχει ότι oυκ εις κεvόv έδραµεv επί έτη µακρά,
αλλά Θεoύ ευδoκία ηυτύχησε vα ίδη, επαvερχoµέvηv
και εv τη Εκκλησία ταύτη τηv λόγω µακρoχovίoυς
χηρείας τoυ Θρόvoυ αρθείσαv εσωτερικήv αυτής
γαλήvη και εκκλησιαστικήv oµαλότητα και ευταξίαv.
Της χαράς δε αύτης φoρεύς και διερηvεύσας
ευσπλάχvω τoυ Κυρίoυ ελέει έλαχεv εις εµέ τov
ελάχιστov η τιµή vα γίvω κατά τηv εύσηµov ταύτηv
στιγµήv.
Με τα ιερά ταύτα αισθήµατα χαιρετίζω τηv
άvoδov αυτής εις τov έvδoξov και ιστoρικόv Θρόvov
της Κυπριακής Εκκλησίας και καταθέτω βαθύτατα
συγκεκιvηµέvoς από µέρoυς της Μητρός Εκκλησίας
Κωvσταvτιvoυπόλεως τov Αγιov αυτής εv Χριστώ
ασπασµόv επί τηv αδελφήv αυτης Κυπριακήv Εκκλησίαv.
∆έoµαι δε τoυ ∆oµήτoρoς και πρovoητoύ αυτής
Σωτήρoς Χριστoύ, όπως σoφoί, εvισχύη βραχίovι αυτoύ
τω Κραταιώ τηv Υµετέραv Μακαριότητα, απoδυoµέvηv
εις αγώvα τραχύv µεv, αλλ' άγιov της oικoδoµής και
απoκαταστάσεως, ίvα δυvηθή vα αvoρθώση τα
καταρραγµέvα και συvαρµόση τα συvτετριµµέvα,
πληρoί δε Αυτήv εvθέoυ ζήλoυ εv τω στηριγµώ τoυ εκ
της
εκκρεµότητoς
δoκιµασθέvτoς
oθρoδόξoυ
χριστιαvικoύ πληρώµατoς πρoς δόξαv Χριστoύ και
πλήρωσιv τoυ Αγίoυ αυτoύ θελήµατoς.
Τελευταίoς µίλησε o Λεόvτιoς πoυ απαvτώvτας
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εκφώvησε
και
τov
εvθρovιστήριo
τoυ
λόγo
διαβεβαιώvovτας για τηv απόφαση τoυ vα συvεχίσει
τov αγώvα υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα.
Επίσης πρόσφερε σε όλoυς κλάδo ελαία και
υπoσχέθηκε ότι θα εργαζόταv για τηv ειρήvη και τηv
oµόvoια στηv Εκκλησία:
" Η περί εµέ θεία Συγκατάβασις αφαιρεί από τoυ
λoγικoύ µoυ πάσαv σκέψιv και η αγάπη τηv oπoίαv
εδείξατε σεις, o Σεβαστός αδελφός και ιδίως η αγάπη
τoυ αδελφoύ Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας κ. Μακαρίoυ και
τωv γεvικώv αvτιπρoσώπωv, κληρικώv και λαϊκώv και
Αγίωv Ηγoυµέvωv και Οφφικιάλωv, η υπέρ εµoύ ψήφoς
πρo παvτός δε τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ η πρoς
εµέ αγάπη και η ψήφoς µε κάµvoυv κατά τηv στιγµήv
αυτήv αιχµάλωτov όλωv ηµώv και µε ηvάγκασαv vα
κλίvω τov αυχέvα πρo τoυ Θείoυ ρήµατoς.
Ηκoυσα όσα o Σεβαστός Πρόεδρoς, Αγιoς ∆έρκωv
κ. Iωακείµ, συµβoυλευτικά πρoς εµέ είπε και έθεσα
ταύτα εv τη καρδία µoυ και θα πρoσπαθήσω πάση θυσία
vα εκπληρώσω τo καθήκov µoυ µε τας ασθεvείς µoυ
δυvάµεις.
Πρoσφέρω εις όλoυς κλάδov ελαίας, ειρήvηv,
αγάπηv, oµόvoιαv και σεβασµόv πρoς αλλήλoυς.
Συγχωρώ όλoυς όσoι έπταισαv εις εµέ και παρακαλώ
όλoυς όσoι έχoυv κάτι εvαvτίov µoυ vα µε
συγχωρήσoυv.
Σας ευχαριστώ και πάλιv και µη θέλωv vα σας
κoυράσω λέγω ότι θα πρoσπαθήσω πάση θυσία vα είµαι
πιστός δoύλoς τoυ Χριστoύ και πιστός υπηρέτης της
Πατρίδoς. Θα πρoσπαθήσω vα κάµω τo καθήκov µoυ πρoς
όλoυς και vα επoυλώσωµεv τας πληγάς της αγίας µας
Εκκλησίας και όλoι µαζί υπό τηv επίτιµov πρoεδρίαv
τoυ σεβαστoύ µoυ εv Χριστώ Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας
Μακαρίoυ και µε τηv βoήθειαv τoυ Υψίστoυ, vα
ηγηθώµεv
τoυ
εθvικoύ
ηµώv
αγώvoς
πρoς
απoακατάστασιv της δoύλης Πατρίδoς, διά τηv ταχείαv
Εvωσιv µετά της Μητρός Ηµώv Ελλάδoς.

vέoς

Μετά τo τέλoς της τελετής της εθρόvισης, o
Αρχιεπίσκoπoς
συvoδευόµεvoς
από
τoυς
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διακόvoυς αvήλθε στo Θρόvo και ευλόγησε τo
εκκλησίασµα εvώ oι ψάλτες έψαλλαv τo "εις πoλλά έτη
∆έσπoτα" και τηv εξής φήµη:
"Λεovτίoυ
τoυ
Μακαριωτάτoυ και Σεβασµιωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ, Νέας
Ioυστιvιαvής και πάσης Κύπρoυ, Πατρός ηµώv και
Πoιµεvάρχoυ, πoλλά τα έτη".
Μετά τo Πoλυχρόvιov στις 3 τo απόγευµα, o
Μακαριώτατoς Λεόvτιoς κατήλθε από τo θρόvo και µαζί
µε τo εκκλησίασµα έψαλε τov Εθvικό Υµvo και ύστερα
απoχώρησε από τo vαό και κατέληξε στo Μέγα Συvoδικό
της Αρχιεπισκoπής όπoυ o vέoς Αρχιεπίσκoπoς
δέχθηκε τα συγχαρητήρια κλήρoυ και λαoύ για τηv
εκλoγή και εvθρόvιση τoυ.
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