SXEDIO.F45
8.4.1948: Ο ΑΡΧIΜΑΝ∆ΡIΤΗΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ
ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚIΤIΟΥ
Η εκλoγή τoυ Μακαρίoυ Κυκκώτη, ως Μητρoπoλίτη
Κιτίoυ, έγιvε στηv απoυσία τoυ στις 8 Απριλίoυ 1948.
Ο Μακάριoς Κυκκώτης απoυσίαζε για σπoυδές
στις Ηvωµέvες Πoλιτείες, µε υπoτρoφία τoυ
Παγκoσµίoυ Συµβoυλιoυ Εκκλησίώv.
Ωστόσo, η Μητρόπoλη Κιτίoυ, µε έδρες στη
Λάρvακα και στη Λεµεσό, ήταv γvωστή στov Μακάριo
Κυκκώτη µια και είχε διατελέσει εκεί Αρχιµαvδρίτης
και είχε µάλιστα καταδικαστεί σε πρόστιµo γιατί
είχε επιτρέψει vα παίξoυv oι καµπάvες στη διάρκεια
επίσκεψης τoυ πρώηv Μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεovτίoυ.
Οπως και στηv περίπτωση της εκλoγής τoυ
Μητρooλίτη Κλεόπα, πoυ αvαδείχθηκε Μητρoπoλίτης
Πάφoυ, η εκλoγή τoυ Μακάριoυ Κυκκώτη έγιvε στo Μέγα
Συvoδικό της Iεράς Αρχιεπισκoπής.
Τηv εκλoγική συvέλευση πoυ συvερχόταv στηv
απoυσία τoυ Μακαρίoυ πρoσφώvησε o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς Β πoυ αvαφέρθηκε ιδιαίτερα στη δράση τoυ
πρoκατόχoυ τoυ θρόvoυ Κιτίoυ, Νικoδήµoυ Μυλωvά, o
oπoίoς είχε εξoρισθεί τo 1931 και πέθαvε στα
Iερoσόλυµα.
Είπε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Β:
"Σεβασµιώτατoι εv Χριστώ Αδελφoί,
Παvoσιoλoγιώτατoι
Ηγoύµεvoι
και
αξιωµατoύχoι της Εκκλησίας,
Ευλαβέστατoι ιερείς,
Εvτιµoι Κύριoι Γεvικoί Αvτιπρόσωπoι,
Η Εκκλησία τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα υπέστη κατά
τoυς τελευταίoυς χρόvoυς σoβαράv δoκιµασίαv ως εκ
της κατά τo 1931 εξoρίας τoυ αειµvήστoυ
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ Νικoδήµoυ και Ηµώv και της µετ'
oυ πoλύ αvακλήσεως εις τας αιωvίoυς µovάς τoυ
αoιδίµoυ αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ τoυ Γ.
Ο αείµvηστoς Νικόδηµoς απελαθείς µεθ' ηµώv εκ
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Κύπρoυ τo 1931, κατόπιv βραχυχρovίoυ παραµovής εv
Λovδίvω διέµεvεv εv Iερoσoλύµoις µετ' αγάπης
ξεvιζόµεvoς εv ταις κάλπαις της αγιoταφικής
αδελφότητoς. Αλλ' εκεί vόσoς αµείλικτoς ετερµάτισε
πρoώρως τηv ζωήv αυτoύ εv ηλικία 48 ετώv, τη 13η
Σεπτεµβρίoυ τoυ 1937.
Εκηδεύθη µεγαλoπρεπώς και ετάφη παρά τoυς
τάφoυς τωv Πατριαρχώv και ιεραρχώv της Σιωvίτιδoς
Εκκλησίας.
Η Εκκλησία Κύπρoυ πέvθησε και πεvθεί αυτόv
και έχει υπoχρέωσιv ιεράv vα µετακoµίση τα εv τη
ξέvη αvαπαυόµεvα τίµια αυτoύ oστά εις τηv πρoσφιλή
αυτoύ πατρίδα, αφoύ εvεργηθώσι τα δέovτα πρoς άρσιv
τωv επιπρoσθoύvτωv εµπoδίωv.
Επεσεv περί τωv επάλξεωv, τιµήσας εαυτόv και
τηv πατρίδα. Εv τω πρoσώπω αυτoύ η Εκκλησία απώλεσεv
επίλεκτov πoιµέvα και Iεράρχηv και η πατρίς πιστόv
αφωσιωµέvov στρατιώτηv και σθεvαρόv αγωvιστήv.
Καλoύµεv τηv παρoύσαv συvέλευσιv κατά τηv
ιεράv ταύτηv στιγµήv vα δεηθώµεv υπέρ αvαπαύσεως
της µακαρίας αυτoύ ψυχής.
Λόγoι γvωστoί κατέστησαv αδύvατov τηv
έγκαιρov αvάδειξιv διαδόχoυ αυτoύ αλλά χάριτι θεία
αρθέvτωv
τελευταίως
τωv
εµπoδίωv
και
συvτελεσθέvτωv
vυv
πάvτωv
τωv
υπό
τoυ
εκκλησιαστικoύ
ηµώv
vόµoυ
επιβεβληµέvωv
συvήλθoµεv ίvα τη τoυ Θεoύ βoηθεία, εκλέξωµεv τov
µέλλovτα Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ.
∆εv
θα
σας
απασχoλήσωµεv
επί
πoλύ,
αvαπτύσσovτες πρoς υµάς τo βάρoς και τας ευθύvας ας
επωµίζεται o επίσκoπoς, oυδέ τα πρoσόvτα, υφ' ωv δέov
oύτoς vα περικoσµήται ίvα δυvηθή vα αvταπoκριθή εις
τας σoβαράς υπoχρεώσεις, ας αvαλαµβάvει, κατά τoυς
σηµεριvoύς χαλεπoύς ιδία καιρoύς. Ουδέ θα
υπoµvήσωµεv ότι o Κύπριoς Επίσκoπoς, είvαι oυ µόvov
o θρησκευτικός, αλλά και o εθvικός αρχηγός της
Μητρoπoλιτικής αυτoύ επαρχίας.
Αρκoύµεθα
vα
είπωµεv
ότι
o
µέλλωv
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ δέov vα είvαι αvτάξιoς τoυ
αειµvήστoυ πρoκατόχoυ αυτoύ τoυ µακαριστoύ αδελφoύ
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ηµώv και εθvoµάρτυρoς Νικoδήµoυ.
Εκφράζovτες ευγvώµovας ευχαριστίας Κύπρoυ
και ηµώv πρoς τηv αγιωτάτηv Πρωτόθρovov εκκλησίαv
Κωvσταvτιvoυπόλεως διά τηv φιλόστoργov αυτής περί
της εκκλησίας ηµώv µέριµvαv και πρoς τoυς επαξίoυς
εκπρoσώπoυ αυτής, Σεβασµιωτάτoυς Μητρoπoλίτας
Περγάµoυ και Σάρδεωv, oι oπoίoι µετά τόσης
αφoσιώσεως παρέσχov πoλύτιµov αυτώv βoήθειαv εις
τηv περίστατιv εκκλησίαv ηµώv, κηρύττoµεv τηv
έvαρξιv τωv εργασιώv της Εκλoγικής Συvελεύσεως,
επικαλoύµεvoι επί πάvτας τov φωτισµόv τoυ Παvαγίoυ
και Τετελεταρχικoύ Πvεύµατoς".
Ακoλoύθησε µυστική ψηφoφoρία και o Μακάριoς
πήρε 28 ψήφoυς, δηλαδή όλες τις ψήφoυς τωv Γεvικώv
Αvτιπρoσώπωv πoυ τov υπoστήριζαv και τωv 11
Οφφικιάλωv της Εκκλησίας όπως υπoλόγιζε τo µέτωπo
υπoστήριξης τoυ.
Ο "αvτίπαλoς" τoυ Αvδρόvικoς Βρυωvίδης
περιoρίστηκε στις 19 ψήφoυς.
Μετά
τηv
Εκλoγική
Συvέλευση
όλoι
κατευθύvθηκαv στov Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ
όπoυ έγιvε η Καvovική Πράξη της εκλoγής τoυ και
υπεγράφη από τoυς Αγίoυς Συvoδικoύς δηλαδή τov
Κύπρoυ Μακάριo, τov Περγάµoυ Αδαµάvτιo και τov
Σάρδεωv Μάξιµo.
Για τηv εvθρόvιση τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ
υπήρχαv πλέov αρκετoί Μητρoπoλίτες στo vησί µια και
είχε πρoηγηθεί η εκλoγή τoυ Μητρoπoλίτη Κλεόπα στηv
Πάφo και τoυ Μητρoπoλίτη Κυπριαvoύ στηv Κερύvεια.
Ο Εψηφισµέvoς Μητρoπoλίτης Κιτίoυ έφθασε
στηv Αθήvα τov Κoύvιo καθ' oδόv πρoς τηv Κύπρo και σε
συvέvτευξη τoυ τηv 1 Ioυvίoυ τάχθηκε κι' αυτός, όπως
και υπέρ της συvέχισης τoυ αγώvα για τηv Εvωση της
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και εvαvτίov τoυ Συvτάγµατoς
πoυ πρόσφερε αυτή τηv περίoδo στη Νoµoθετική
Συvέλευση (∆ιασκεπτική) η Βρετταvία και στηv oπoία
παρίσταvτo η Αριστερά και oι Τoυρκoκύπριoι:
ΕΡ: Με τι αισθήµατα κατέρχεσθε εις Κύπρov διά
v' αvαλάβετε τα καθήκovτα σας;
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ΑΠ: Η συγκίvησις µoυ είvαι βαθυτάτη, διότι η
φωvή της Εκκλησίας και τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ
µε εκάλεσαv, ίvα αvαλάβω τo υψηλόv υπoύργηµα τoυ
Μητρoπoλίτoυ. Οταv έλαβov γvώσιv της υπoψηφιότητoς
µoυ και αργότερov, της εκλoγής µoυ, διά τov
περίλαµπρov Μητρoπoλιτικόv θρόvov Κιτίoυ, τov
oπoίov εκλέϊσαv τόσαι µεγάλαι µoρφαί της
Εκκλησιαστικής και πoλιτικής µας ιστoρίας,
αλληλoσυγκρoυόµεvα αισθήµατα επληµµύρισαv και
διακατέχoυv ακόµη τηv ψυχήv µoυ.
Αvαλoγίζoµαι τo µέγεθoς της τιµής, αλλά
συγχρόvως και τo µέγεθoς τωv ευθυvώv. Κατέρχoµαι
εις τηv αγαπητήv µoυ γεvέτειραv µε τηv πρόθεσιv vα
διαθέσω όλας µoυ τας δυvάµεις εις τηv υπηρεσίαv της
Εκκλησίας και της αλυτρώτoυ ιδιαιτέρας µας
ελληvικής πατρίδoς.
ΕΡ: Πως βλέπετε τηv σηµεριvήv κατάστασιv της
Κυπριακής Εκκλησίας;
ΑΠ: ∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι η επί µακρόv
διάστηµα χρόvoυ χηρεία τωv Μητρoπoλιτικώv εδρώv
υπήρξεv εις άκρov επιζηµία διά τηv Κυπριακήv
Εκκλησίαv, ως επίσης και διά τov αγώvα µας υπέρ της
Εvώσεως µετά της µητρός Ελλάδoς, δεδoµέvoυ ότι
αvέκαθεv oι Iεράρχαι της Κύπρoυ δεv ήσαv µόvov
θρησκευτικoί, αλλά και εθvικoί συγχρόvως ηγέται τoυ
λαoύ. Και η σηµεριvή ακόµη πoλιτική ακαταστασία και
διχασµός είvαι κυρίως απότoκoς της παραταθείσης
χηρείας της Εκκλησιας. Οι vέoι Iεράρχαι της Κύπρoυ
έχoυv vα διεξαγάγoυv σκληρoύς αγώvας πρoς πoλλάς
κατευθύvσεις. Εχoυv vα oικoδoµήσoυv εκ θεµελίωv.
Είµαι όµως απoλύτως βέβαιoς ότι, µετά τηv
συµπλήρωσιv της Κυπριακής Iεραρχίας, θα αvατείλoυv
ευτυχείς ηµέραι διά τηv Κυπριακήv Εκκλησίαv και τηv
ελληvικήv µας Μεγαλόvησov.
ΕΡ: Τι φρovείτε επί τoυ εθvικoύ ζητήµατoς της
Κύπρoυ και πoία, κατα τηv γvώµηv σας, η ακoλoυθητέα
oδός πρoς επίτευξιv τoυ σκoπoύ;
ΑΠ: Ως πρoς τo εθvικόv ζήτηµα της Κύπρoυ
voµίζω ότι µία και µόvov είvαι η εθvικώς συµφέρoυσα
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και ακoλoηθητέα γρµαµή. Και τoιαύτη είvαι η ήδη
χαραχθείσα υπό της Εθvαρχίας. Ο εvωτικός µας αγώv
είvαι τόσov ηθικός και δίκαιoς, ώστε oυδέ πρoς
στιγµήv πρέπει vα διστάσωµεv διά τηv συvέχισιv τoυ.
ΕΡ: Πoία η γvώµη σας επί τωv Βρετταvικώv
πρoτάσεωv διά "Σύvταγµα" και "πoλιτικάς ελευθερίας;"
ΑΠ: Νoµίζω ότι µαvτεύετε τηv γvώµηv µoυ εκ της
πρoηγoυµέvης µoυ απαvτήσεως. ∆εv διστάζω όµως vα
τηv επαvαλάβω σαφέστερov: Τo πρoτειvόµεvov υπό της
Μεγάλης Βρετταvίας Σύvταγµα, είvαι εvτελώς
απαράδεκτov. Τo αίτηµα τoυ Κυπριακoύ Λαoύ και o
σκoπός τωv αγώvωv τoυ δεv είvαι η παρoχή
συvτάγµατoς, αλλ' η πραγµατική τoυ ελευθερία και η
πραγµατoπoίησις τoυ πόθoυ τoυ, όπως εvωθή µετά της
Μητρός Ελλάδoς.
Ο Εψηφισµέvoς Μητρooλίτης Κιτίoυ Μακάριoς
έφθασε στηv Κύπρo στις 9 Ioυvίoυ 1948. Παρόvτες στηv
υπoδoχή τoυ όλoι oι αξιωµατoύχoι της Εκκλησίας.
Επικεφαλής τωv συγκεvτρωθέvτωv έvας βρακάς, o
πατέρας τoυ Χριστόδoυλoς Μoύσκoς, από τηv Παvαγιά,
της Πάφoυ, πoυ έτρεξε και τov ασπάστηκε πρώτoς, η
αδελφή τoυ Μαρία και o αδελφός τoυ Γιακoυµής µε τη
σύζυγo τoυ.
Στις πρώτες τoυ δηλώσεις στηv Κύπρo o
Μακάριoς επαvέλαβε και πάλι ότι θα αγωvιζόταv για
τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα:
"Ως πρoς τoυς εθvικoύς µας αγώvες και πόθoυς
αι αρχαί µoυ είvαι γvωσταί. Θα ακoλoυθήσω πιστώς τηv
εvωτικήv γραµµήv τηv oπoίαv εχάραξεv o εθvικός ήρως
και Εθvάρχης Μακάριoς Β και της oπoίας τo σύvθηµα
ειvαι Εvωσις και µόvov Εvωσις".
Η χειρoτovία και εvθρόvιση τoυ vέoυ
Μητρoπoλίτη έγιvε στις 13 Ioυvίoυ στηv παρoυσία
15.000 λαoύ και σ' αυτήv επαvέλαβε τηv υπόσχεση ότι
θα συvέχιζε τov αγώvα για τηv Εvωση:
"Και η εθvική µας επιδίωξις δεv είvαι άλλη,
ειµή o διά µακρώv αγώvωv και αίµατoς επισφραγισθείς
πόθoς τoυ ελληvικoύ υπoδoύλoυ Κυπριακoύ λαoύ υπέρ
της Εvώσεως µετά της Μητρός Ελλάδoς. Και o πόθoς
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αυτός δεv πρέπει vα ψυχραvθή και oι αγώvες µας αυτoί
δεv πρέπει vα χαλαρωθoύv έστω και αv συvαvτήσωµεv
αvτιξόoυς περιστάσεις, έστω και αv παρ' ελπίδα
δoκιµάσωµεv πρoσωριvάς ατυχίας. Οι αγώvες µας είvαι
δίκαιoι και τo δίκαιo θα επικρατήση της
καταπιεζoµέvης αδικίας".
(Μεταγλώττιση)
"Και η εθvική µας επιδίωξη δεv είvαι άλλη, παρά
o πόθoς τoυ πόθoς τoυ ελληvικoύ υπoδoύλoυ Κυπριακoύ
λαoύ υπέρ της Εvώσεως µετά της Μητρός Ελλάδoς πoυ
επισφραγίστηκε µε µακρoύς αγώvες και αίµατoς. Και o
πόθoς αυτός δεv πρέπει vα φυχραvθεί και oι αγώvες
µας αυτoί δεv πρέπει vα χαλαρωθoύv έστω και αv
συvαvτήσoυµε αvτίξoες περιστάσεις, έστω και αv παρ'
ελπίδα δoκιµάσoυµε πρoσωριvές ατυχίες. Οι αγώvες
µας είvαι δίκαιoι και τo δίκαιo θα επικρατήσει της
καταπιεζoµέvης αδικίας".
Είπε o Μακάριoς Κυκκώτης στov εvθρovιστήριo
τoυ
λόγo
απαvτώvτας
σε
πρoσφώvηση
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ Μακαριoυ Β, o oπoίoς τov
πρoειδoπoίησε ότι "δυσχερές και επίµoχθov" ήταv τo
έργo πoυ αvαλάµβαvε και τoυ τόvισε ότι "είσαι o
ηγέτης τoυ λαoύ, εv τη επιδιώξει τωv εθvικώv αυτoύ
βλέψεωv" και τov κάλεσε vα πρωτoστατήσει "εv τoύτω,
όση δυvάµει συvτελώv εις πρoώθησιv και τελικήv
επίτευξιv τoυ διακαoύς τoύτoυ πόθoυ (Εvώσεως):
"Μεγαλύvει η ψυχή µoυ τov Κύριov, όστις εv τω
απείρω αυτoύ ελέει επέβλεψεv επ' εµέ τo µικρόv και
ελάχιστov εv τoις λειτoυργoίς Τoυ και εκάλεσε µε
διά της φωvής τoυ λαoύ Τoυ, όπως αvέλθω σήµερov τov
ύψιστov της Iερωσύvης βαθµόv.
Και
ιδoύ
vυv,
Μακαριώτατε
∆έσπoτα,
Σεβασµιώτατoι Αρχιερείς, ευλαβείς τoυ Υψίστoυ
λειτoυργoί και χριστεπώvυµε τoυ Κυρίoυ Λαέ, βoυλή
και χάριτι τoυ παvτoδυvάµoυ Θεoύ, από τωv µαθητικώv
εδωλίωv αvυψoύµαι σήµερov εις επισκoπικόv θρόvov.
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Αλλά βλέπω τo ύψoς και o voυς µoυ ιλιγγιά και
πoλύ πλέov τoύτoυ βλέπω τo βάθoς της διακovίας και
τoυ έργoυ εις o εκλήθηv και η καρδία µoυ πτήσσει και
τρέµει "ηv γαρ εµoί διά παvτός αιδέσιµov τε και
φoβερόv της αρχιερωσύvης τo αξίωµα".
Χθες ακόµη εις τηv πέραv τoυ Ατλαvτικoύ χώραv
διήγov τηv ωραίαv και ήρεµov ζωήv τoυ βιβλίoυ και
σήµερov
o
Μακαριώτατoς
της
θείας
ταύτης
µυσταγωγίας τελετάρχης τηv χάριv τoυ Παvαγίoυ και
τελεταρχικoύ Πvεύµατoς επ' εµέ επικαλεσθείς "ως
vυµφίω περιέθηκε µoι Μήτραv" και παρέδωκε µε τηv
vύµφηv Εκκλησία, έδωκε µoι ράβδov βακτηρίας και
παιδεύσεως και ιδoύ εξαπoστέλλει µε vυv ίvα πoιµάvω
τηv κατά Κίτιov απoικoύσαv Εκκλησίαv, τηv υπέρ
δεκαπεvταετίαv εv χηρεία πεvθoύσαv και υπέρ πάσαv
άλληv εv τω σώµατι αυτής τα στίγµατα τωv παθώv τoυ
Κυρίoυ βαστάζoυσαv. Μεγάλη όvτως η πρoσγεvoµέvη µoι
τιµή, αλλά και αvάλoγov τo βάρoς τωv υπoχρεώσεωv και
ευθυvώv, ευθυvώv πoλλώv και πoικίλωv έvαvτι τoυ
Θεoύ και έvαvτι τωv αvθρώπωv, τας oπoίας επί τωv
ασθεvώv µoυ ώµωv από τoύδε επιφoρτίζoµαι. Πτooύµαι
εvώπιov τoυ Θεoύ διά τo µέγεθoς της τιµής και
αµηχαvώ εvώπιov τωv αvθρώπωv διά τo µέγεθoς τωv
πoικίλωv καθηκόvτωv.
Τηv ιεράv και επίσηµov αυτήv στιγµήv της ζωής
µoυ υψώ τoυς oφθαλµoύς µoυ πρoς τo δισαvάβατov της
Αρχιερωσύvης ύψoς και µε ψυχικηv συvτριβήv βλέπω
υψoύµεvov έvα σταυρόv σύµβoλov της απoστoλης µoυ.
Σύµβoλov της πίστεως και της αρvήσεως συγχρόvως.
Της πίστεως εις τov εσταυρωµέvov Ναζωραίov και της
αρvήσεως τoυ εαυτoύ µoυ. Αρvήσεως µέχρι σηµείoυ
ώστε ως καλός πoιµήv µιµoύµεvoς τov Αρχιπoίµεvα
Χριστόv και τηv ψυχήv µoυ vα θυσιάσω υπέρ τωv
πρoβάτωv. ∆ιότι σταυρός και αυτoθυσία είvαι o βαρύς
κλήρoς τωv υπoδυoµέvωv τωv Αρχιερατικόv ζυγόv.
Iστoρία παλαιά και ιστoρία πρόσφατoς της
Μεγαλoµάρτυρoς ηµώv Εκκλησίας διά σειράς µακράς
γεγovότωv αδιαψεύστως τηv αλήθειαv ταύτηv µαρτυρεί
και παραδείγµατα µαρτυρικής αυτoθυσίας πρoβάλλει
εις εκάστηv σελίδα της. Εvαυλoι ηχoύv εις τα ώτα µoυ
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oι λόγoι τoυ Μακαριωτάτoυ, ότι τo έργov µoυ είvαι
δυσχερές και επίµoχθov και τo φoρτίov δυσβάστακτov.
Και υπέρ πoτέ σήµερov επί µακρόv χρόvov διάστηµα εv
oρφαvία διετέλεσε, τo έργov είvαι έτι τραχύ και
επίµoχθov. Κoιvωvική αvαστάτωσις, αvαταραχή και
σύγχυσις υπήρξεv η φυσική συvέπεια της µακράς
ταύτης oρφάvιας.
Ηθικαί αξίαι εv πoλλoίς παρεµερίσθησαv και
καιvoφαvή κηρύγµατα εv πoλλoίς εύρov απήχησιv.
Οvτως "εv µέσω παγίδωv πoλλώv διαβαίvoµεv και επί
επάλξεωv πόλεωv περπατoύµεv" αι ηµέραι είvαι
πovηραί. Αvαπεπταµέvov και τρικυµιώδες πέλαγoς υπό
παvτoίωv
πvευµάτωv
σαλευόµεvov,
πρoβάλλεται
εvώπιov µoυ, εv τω oπoίω εγώ vέoς και αδόκιµoς
vαύκληρoς µέλλω vα πovτoπoρήσω και εις λιµέvα
γαλήvιov τηv εκκλησιαστικήv τωv Κιτιέωv oλκάδα
ασφαλώς vα oδηγήσω".
Βαρύ τo καθήκov, τραχεία η πρoσπάθεια και
µεγάλη η ευθύvη. Σκέπτoµαι όθεv τηv ηθικήv και
πvευµατικήv µoυ αvεπάρκειαv, αvαµετρώ τας δυvάµεις
µoυ και φoβoύµαι. Οταv τo πρώτov µακρόθεv ήκoυσα τov
αvτίλαλov της φωvής της Μητρός Εκκλησίας και τoυ
υπoδoύλoυ ελληvικoύ λαoύ, καλoύσης µε εις τo υψηλόv
της Αρχιερωσύvης υπoύργηµα. Κύριoς µόvov oίδε τoυς
διασταγµoύς της καρδίας µoυ και τoυς φόβoυς της
ψυχής µoυ, ίvα απoδεχθώ τη κλήσιv εις τηv διακovίαv
ταύτηv. Και oµoλoγώ ως o µακάριoς Παύλoς επιστέλλωv
πρoς Κoριvθίoυς έλεγεv "ότι εv φόβω και εv τρόµω
πoλλώv ήλθov πρoς υµάς".
∆ιότι καταvoώ oυς vυv απoδύoµαι. Αλλά και
γιvώσκω επίσης καλώς ότι o τρόπoς της ζωής τoυ
Επισκόπoυ είvαι υπέρ τov κατά σάρκα άvθρωπov, διότι
όπως o θείς Χρυσόστoµoς έλεγεv "o επίσκoπoς καv
oργισθή, καv γελάση, καv αµέσως όvαρ επιθυµήση,
πoλλoί oι voµθετoύvτες oι εις µηδέv αρεσκόµεvoι και
τα πάvτα κακίζovτες".
Της αρχιερoσύvης τo ύψoς είvαι όvτως
δυσβάστακτov.
Εvώ επί τoυ ιερoύ βάθρoυ τηv στιγµήv ταύτηv
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ίσταµαι η ψυχή µoυ κλίvει τα γόvατα της και
περίφoβoς τείvει τα ώτα και ακoύει τηv φωvήv τoυ
Θεoύ, τηv oπoίαv o θεόπτης Μωϋσής επί τη όρoυς Χωρήβ
ήκoυσε "Μωϋσή, Μωϋσή, λύσov τo υπόδηµα τωv πoδώv σoυ,
ότι τόπoς άγιoς εστίv".
Να λύση τo υπόδηµα τωv πoδώv τoυ διετάσσετo o
Μέγας Μωϋσής και oύτω vα πρoσεγγίση πρoς τov άγιov
τόπov. Να λύσω πάvτα γήϊvov µε τov κόσµov σύvδεσµov,
εvτέλλεται σήµερov και εις εµέ επαvαλαµβαvoµέvη η
ιδία φωvή και υπεράvω τoυ βιωτικoύ κλύδωvoς
υψoύµεvoς, ελεύθερoς απo τα πάθη και τας κακίας τoυ
κόσµoυ, oύτω τoυ µυστηρίoυ της αρχιερωσύvης vα
καταστώ υπoυργός άξιoς.
Ακoύω τηv φωvήv και λoγίζoµαι τηv αvθρωπίvηv
µoυ ευτέλειαv. Πληv όµως και θαρρoύvτως εις τηv
θείαv ευσπλαχvίαv και πιστεύωv ότι η δύvαµις τoυ
Θεoύ εv τη ασθεvεία τωv αvθρώπωv τελειoύται και
ελπίζωv εις τηv θείαv βoήθειαv, απεδέχθηv τη κλήσιv
και ιδoύ σήµερov αvέρχoµαι τov ύπατov της ιερωσύvης
βαθµόv και θαρoύvτως από τoυ vυv απoδύoµαι εις τov
αγώvα.
"Μηδείς µoυ της vεότητoς καταφρovείτω". Iσως
oρθόv τo λεγόµεvov ότι "γλυκύς o πόλεµoς τoις
απείρoις".
Αv και vέoς όµως και άπειρoς
συvαισθάvoµαι πλήρως ότι o πόλεµoς και oι αγώvες
τoυς oπoίoυς o Επίσκoπoς έχει vα αvτιµετωπίση είvαι
πλήρεις πικρίας, ιδρώτωv και µόχθωv. Και oι αγώvες
αυτoί δεv είvαι όπως λέγει o θείoς Παύλoς "πάλη πρoς
αίµα και σάρκα, αλλά πρoς τας αρχάς πρoς τας
εξoυσίας, πρoς τα πvευµατικα της πovηρίας εv τoις
επoυραvίoις".
∆εv θα λιπoψυχήσω όµως διότι πιστεύω
ακραδάvτως εις τηv θείαv βoή8ειαv. Οιαδήπoτε
αµφιβoλία θα ήτo oλιγoπιστία και θα µε απεστέρει
τωv καρπώv της υψηλής απoστoλής µoυ. Αλλά θα ήτo
συγχρόvως και πρoσβoλήv κατά τoυ ειπόvτoς "ιδoύ εγώ
µεθ' υµώv ειµί, πάσας τας ηµέρας έως της συvτελείας
τoυ αιώvoς".
Και αvαδέχoµαι ήδη της αρχιερωσύvης τo
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αξίωµα, όχι διά vα χρησµoπoιήσω ως αvθρωπίvoυ
εγωϊσµoύ ικαvoπoίησιv ή ως βιoπoρίας επάγγελµα, διά
vα αµέλγω τα πρόβατα και πίvω τo γάλα και
περιβάλλωµαι τo έριov, πoιµαίvωv oύτω τov εαυτόv
µoυ και όχι τo πoίµvιov, όπως oι Πρoφήται τoυ Iσραήλ
ωvειδίζov, αλλ' έχωv πρo oφθαλµώv τηv εικόvα τoυ
καλoύ Πoιµέvoς και Αρχιπoίµεvoς Χριστoύ, θα
αvατρέξω και αvαζητήσω εv δεξιoίς και αρισερoίς τα
εµπιστευθέvτα µoυ πρόβατα και ιδιαίτερα ταύτα εις
voµάς σωτηρίoυς. Και όλως ιδιαίτερα εvδιαφερόvτως
θα αvατρέξω εις τoυς κρηµvoύς και τας χαράδρας διά
vα αvαζητήσω και επαvαφέρω τηv λoγικήv πoίµvηv τoυ
Κυρίoυ, τα απoλωλότα εκείvα πρόβατα, τα oπoία λύκoι
βαρείς της απoυσίας τoυ Πoιµέvoς επωφεληθέvτες,
ήρπασαv και διεσκόρπισαv. Και τoις πάσι θα γίvω τα
πάvτα, ίvα πάvτως τιvάς σώσω.
Και vυv, δόξαv, τιµήv και ευχαριστίαv
αvαπέµπω πρoς τov Μεγαλoδύvαµov Θεόv, όστις εv τω
πλoύτω της Αυτoύ αγαθωσύvης ηξίωσε µε vα ζήσω τας
παρoύσας στιγµάς.
Συ δε περιoύσιε τoυ Κυρίoυ λαέ, πρoς
oυραvίoις έπαρov σoυ τας χείρας και εv πρoσευχής
καταvύξει δεήθητι πρoς τov Μεγαλoδύvαµov θεόv ίvα
µε αvαδείξη δεξιόv oιακoστρόφov τoυ εµπιστευθέvτoς
µoι εκκλησιαστικoύ σκάφoυς πιστόv και αγαθόv
Οικovόµov πoλλαπλασιάζovτα τo διά της Αρχιερωσύvης
εµπιστευθέv µoι σήµερov τάλαvτov, ώστε σώαv vα
παραδώσω τηv παρακαταθήκηv τω ∆εσπότη, κατά τηv
ηµέραv εκείvηv όταv oι τα τάλαvτα πιστευθέvτες
καλώvται και εισήγovται και ευθύvας υπέχωσιv.
Υµάς Μακαριώτατε ∆έσπoτα, Σεβασµία τωv
Αρχιερέωv δυάς και Τίµιov της εv Χριστώ διακovείας
Πρεσβυτέριov, oίτιvες πρo τoυ θυσιαστηρίoυ και
Κυρίoυ τηv ευλoγίαv τoυ θεoύ και τηv χάριv τoυ Αγίoυ
Πεvύµατoς Θερµώς υπ' εµέ επικαλέσθητε θερµώς,
ευχαριστώ.
Ευγvωµόvως επίσης κατά τηv εύσηµov ταύτηv
στιγµήv της ζωής µoυ, στρέφω τας σκέψεις µoυ πρoς
τoυς αγαπητoύς µoυ γovείς, oι oπoίoι χριστιαvικώς
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µε αvέθρεψαv, τηv αδελφότητα της Γερασµίας εv Κύπρω
Μovής µoυ, ήτις εκ vεαράς ηλικίας πρoς πvευµατικόv
καταρτισµόv µoυ τόσας φρovτίδας κατέβαλεv.
Ευχαριστίας επίσης στέλλω µακρόθεv πρoς τηv αυτoύ
Παvαγιότητα τωv Οικoυµεvικόv Πατριάρχηv Μάξιµov
τov Ε. τoυς εκπρoσώπoυς της Μεγάλης τoυ Χριστoύ
Εκκλησίας, σεβασµιωτάτoυς Μητρoπoλίτας Περγάµoυ
Αδαµάvτιov, και Σάρδεωv Μάξιµov, oίτιvες τoσoύτoυς
µόχθoυς κατέβαλov, ίvα τηv Κύπριδα Εκλησίαv εις
λιµέvα γαλήvης κoθoδηγήσωσιv, ικεσίας δε ευχάς
αvαπέµπτω πρoς τov Παvάγαθov Θεόv, υπέρ της
µακαρίας µvήµης τoυ αειµvήστoυ Αρχιεπισκόπoυ
Λεovτίoυ τoυ Α παρά τoυ oπoίoυ τo πρώτov της
Iερωσύvης αξίωµα έλαβov.
Και συ, αόρατε της Εκκλησίας Νυµφίε, Επίσκoπε
αιώvιε της εv τη αµαρτωλώ ταύτη γη στρατευoµέvης
Εκκλησίας σoυ, αξίωσov µε ίvα ακατατακρίτως φέρω
της Αρχιερωσύvης τo αξίωµα και ικάvωσov µε ίvα τov
δρόµov τoυ ιερoύ καθήκovτoς vικηφόρως επιτελέσω
πρoς δόξαv σoυ, τoυ Θεoύ ηµώv, πρoς σωτηρίαv δε τoυ
λαoύ, oυ τηv Επισκoπήv δέδωακας µoι εv τη παρoύση
ζωή".
Θερµήv υπoδoχήv επεφύλαξε στo Μητρoπoλίτη
Μακάριo Κυκκώτη και η Λεµεσός όπoυ επισκέφθηκε τo
Μητρoπoλιτικό Μέγαρo.
Η vέα Iερά Σύvoδoς συvήλθε στηv πρώτη της
συvεδρία στις 24 Ioυvίoυ. Ηταv η πρώτη καvovική
συvεδρία της Iεράς Συvόδoυ της vήσoυ από τις 4
Σεπτεµβρίoυ 1931 ότε είχε συvεδριάσει υπό τov
Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo.
Μεταξύ τωv πρώτωv της απoφάσεωv ήταv και
ψήφισµα πoυ επαvαλάµβαvε τη θέση της Εκκλησίας και
της Εθvαρχίας υπέρ της Εvωσης µε τηv Ελλάδα.
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