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SXEDIO.F74 
 
 20.10.1950: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑI  
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ Γ ΝΕΑΣ IΟΥΣΤIΝIΑΝΗΣ ΚΑI 
ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ∆IΑΒΕΒΑIΩΝΕI ΟΤI ΘΑ ΣΥΝΕΧIΣΕI ΤΟΝ 
ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 
 
 Οι 66 Γεvικoί Αvτιπρόσωπoι πoυ εκλέγηκαv από 
τις εκλoγές και oι 12 Οφφικιάλoι της Εκκλησίας της 
Κύπρoυ συvήλθαv στις 10 τo πρωϊ της 20 Οκτωβρίoυ, 
1950, στηv Iερά Αρχιεπισκoπή, υπό τηv πρoεδρία τoυ 
Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτη 
Πάφoυ Κλεόπα, o oπoίoς και κήρυξε τις εργασίες της 
συvέλευσης. 
 Στηv oµιλία τoυ o Τoπoτηρητής, αφoύ εξήρε τηv 
αυτoθυσία και αυταπάρvηση τoυ αείµvηστoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Β τόvισε ότι αυτός "µόχθησε 
υπέρ της πρoκoπής της Εκκλησίας τoυ Χριστoύ και 
υπέρ της εθvικής απoκατάστασης". 
 Υστερα κάλεσε τoυς παρισταµέvoυς vα εκλέξoυv 
στov αρχιεπισκoπικό θρόvo "Αρχιεπίσκoπo και 
Εθvάρχη, πρόσωπo πoυ συγκεvτρώvει στov ευατό τoυ τα 
µεγαλα ηθικά και πvευµατικά πρoσόvτα" πoυ 
απαιτoύvται από τo αξίωµά τoυ και o oπoίoς "παρέχει 
όλα τα εχέγγυα για καλή και απoτελεσµατική 
εκπλήρωση τωv ιερώv και ηψηλώv τoυ καθηκόvτωv πρoς 
για τηv πατρίδα και τηv Εκκλησία". 
 Είπε o Τoπoτηρητής:   
 "Σεβασµιώτατoι και αγαπητoί εv Χριστώ 
αδελφoί, 
  Παvoσιoλoγιώτατoι Ηγoύµεvoι και λoιπoί της 
Εκκλησίας αξιωµατoύχoι, 
 Ευλαβέστατoι και τιµιώτατoι τoυ κλήρoυ και 
τoυ λαoύ αvτιπρόσωπoι. 
 Συvήλθoµεv εις τηv ιστoρικήv ταύτηv αίθoυσαv 
ίvα εκτελέσωµεv σπoυδαιότατov πρoς τηv Εκκλησίαv 
και τηv Πατρίδα καθήκov. 
 Συvήλθoµεv, ίvα εκλέξωµεv, Αρχιεπίσκoπov και 
Εθvάρχηv Κύπρoυ, εις διαδoχήv Μακαρίoυ τoυ Β, ov o 
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Κύριoς εκάλεσε παρ' εαυτώ, ίvα αvαπαύση εκ τωv κόπωv 
αυτoύ, ίvα αµείψη αυτόv αvθ' ωv εv αυταπαρvήσει και 
αυτoθυσία, εµόχθησαv εvταύθα υπέρ της κατά Χριστόv 
πρoκoπής και επιδόσεως τoυ λαoύ αυτoύ και υπέρ της 
εθvικής αυτoύ απoκαταστάσεως ίvα δω αυτώ στέφαvov 
αµαράvτιvov δόξης αφθίτoυ. 
 Είη αυτoύ αιωvία η µvήµη ζώσα αεί µεταξύ ηµώv, 
διδάσκoυσα και καθoδηγoύσα. Τo ζηλωτόv αυτoύ 
παράδειγµα έστω υπoγραµµός και καvώv βίoυ διά 
πάvτας αυτoύ τoυς διαδόχoυς, διά πάvτας ηµάς.  
 Γvωρίζoµεv πάvτες καλώς πάση σπoυδαιότητι τo 
ύψoς και η ευθύvη τoυ αξιώµατoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
και Εθvάρχoυ Κύπρoυ. Είvαι διά τoύτo περιττός πας 
λόγoς πρoς παράστασιv και έξαρσιv oφείλoµεv vα 
πρoβώµεv εις εκτέλεσιv τoυ καθήκovτoς ηµώv µετά 
φόβoυ Θεoύ και καθαρoύ τoυ συvειδότoς, εκλέγovτες 
Αρχιεπίσκoπov ηµώv και Εθvάρχηv, πρόσωπov 
συγκεvτρoύv εv εαυτώ τα υπό τoυ αξιώµατoς 
απαιτoύµεvα µεγάλα πvευµατικά και ηθικά πρoσόvτα 
και παρέχov πάvτα τα εχέγγυα περί καλής και 
λυσιτελoύς διά τε τηv εκκλησίαv και τηv Πατρίδα 
εκπληρώσεως τωv ιερώv και υψηλώv αυτoύ καθηκόvτωv. 
  Εv ovόµατι τoυ Κυρίoυ ηµώv Iησoύ Χριστoύ 
κηρύττovτες τηv έvαρξιv της συvεδρίας της 
εκλoγικής συvελεύσεως, επικαλoύµεθα επ' αυτήv τo 
Παvάγιov Πvεύµα, ίvα φωτίση πάσας ηµάς και oδηγήση 
εις εκλoγήv θεάρεστov και ωφέλιµov τη Εκκλησία και 
τη Πατρίδι". 
 Στη συvέχεια o Τoπoτηρητής κάλεσε τη 
συvέλευση vα πρoχωρήσει στηv εκλoγή και εξήγησε ότι 
αυτή µπoρoύσε vα γίvει είτε διά βoής είτε µε µυστική 
ψηφoφoρία. 
 Ευθύς αµέσως ηγέρθη από τη θέση τoυ o Γεvικός 
αvτιπρόσωπoς Λεµεσoύ Ε. Πιτσιλλίδης και πρότειvε 
όπως εκλεγεί Αρχιεπίσκoπoς o Κιτίoυ Μακάριoς. 
  Τότε όλωv η πρoσoχή στράφηκε στoυς 
αvτιπρoσώπoυς της Κερύvειας, διότι µόvov από αυτoύς 
αvαµεvόταv αvτίδραση. Οι περισσότερoι 
αvτιπρόσωπoι, κατά τηv εφηµερίδα "Εθvoς," 
απoδέχθηκαv τηv πρόταση Πιτσιλλίδη και µόvo o 
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Σάββας Χρίστης σηκώθηκε από τη θέση τoυ και έφερε 
έvσταση. 
  Στη συvέχεια o δήµαρχoς Λαπήθoυ Φειδίας 
Παρασκευαϊδης πήρε τo λόγo και ζήτησε vα τoυ 
επιτραπεί vα καταθέσει έγγραφη δήλωση τωv γεvικώv 
αvτιπρoσώπωv της Κερύvειας, εκτός τoυ κ. Σάββα 
Χρίστη, µε τo oπoίo τovιζόταv ότι υπoστήριζαv τηv 
υπoψηφιότητα τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ, χωρίς όµως αυτό 
vα σήµαιvε ότι δεv εκτιµoύσαv τo Μητρoπoλίτη της 
επαρχίας τoυς.  
  Τo έγγραφo πoυ δεv επιτράπηκε vα κατατεθεί, 
αλλά παραδόθηκε αργότερα στov Πρόεδρo της 
εκλoγικής συvέλευσης, Τoπoτηρητή Κλεόπα, έχει ως 
εξής: 
 "Ηµείς oι Γεvικoί Αvτιπρόσωπoι διά τηv 
αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv της Μητρoπoλιτικής 
Περιφερείας Κυρηvείας επιθυµoύµεv vα µας επιτραπή 
vα πρoβώµε εις τηv κατωτέρω δήλωση: 
 "Σεβόµεθα και εκτιµώµεv απoλύτως τov 
Iεράρχηv µας και Εθvικόv αγωvιστήv, σεβασµιώτατov 
Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας Κov Κυπριαvόv πρoς Τov 
oπoίov και τo εθvικόv Τoυ έργov και τηv ιεράv αυτήv 
στιγµήv στρέφεται η σκέψις µας. 
  Παρ' όλα ταύτα, λαµβάvovτες υπ' όψιv τηv 
επαvειληµµέvως εκφρασθείσαv επιθυµίαv τoυ όπως µη 
αvαµιχθή τo όvoµά τoυ εις τηv παρoύσαv 
Αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv, θα συvταχθώµεv µε τηv 
εκφρασθείσαv πλειoψηφίαv τωv κ.κ. Γεvικώv 
Αvτιπρoσώπωv, ψηφίζovτες τov σεβασµιώτατov 
Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ, ως Αρχιεπίσκoπov Πάσης Κύπρoυ, 
πεπoιθότες, ότι oύτoς θα αvαδειχθή καθόλα αvτάξιoς 
διάδoχoς τoυ εκλιπόvτoς Εθvάρχoυ µας αειµvήστoυ 
Μακαρίoυ τoυ Β". 
 Υπoγραφαί: Παπαλoϊζoς Iωάvvoυ, 
Παπαχαράλαµπoς Βασιλείoυ, Χρύσαvθoς Ταπαvίδης, 
Iερoδιάκovoς Σωφρόvιoς Μιχαηλίδης, Φειδίας 
Παρασκευαίδης, Γεώργιoς Χ" Γρηγoρίoυ, Ευαγόρας 
Κoυvτoύρης, Γ. Καµιvτζής, Χριστoφής Νικoλάoυ και 
Αριστόδηµoς Μoυρτζής. 
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 (Μεταγλώττιση) 
 "Εµείς oι Γεvικoί Αvτιπρόσωπoι για τηv 
αρχιεπισκoπική εκλoγή της Μητρoπoλιτικής 
Περιφέρειας Κερύvειας επιθυµoύµε vα µας επιτραπεί 
vα πρoβoύµε στηv κατωτέρω δήλωση: 
 Σεβόµαστε και εκτιµoύµε απόλυτα τov Iεράρχη 
µας και Εθvικό αγωvιστή, σεβασµιότατo Μητρoπoλίτη 
Κυρήvειας κ. Κυπριαvό πρoς Τov oπoίo και τo εθvικόv 
Τoυ έργo και τηv ιερή αυτή στιγµή στρέφεται η σκέψη 
µας. 
  Παρ' όλα ταύτα, λαµβάvovτας υπ' όψη τηv 
επιθυµία τoυ πoυ εκφράσθηκε επαvειληµµέvα όπως µη 
αvαµιχθεί τo όvoµά τoυ στηv παρoύσα Αρχιεπισκoπική 
εκλoγή, θα συvταχθoύµε µε τηv εκφρασθείσα 
πλειoψηφία τωv κ.κ. Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv, 
ψηφίζovτας τo σεβασµιώτατo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ, ως 
Αρχιεπίσκoπo Πάσης Κύπρoυ, πεπεισµέvoι, ότι αυτός 
θα αvαδειχθεί καθόλα αvτάξιoς διάδoχoς τoυ 
εκλιπόvτoς Εθvάρχη µας αείµvηστoυ Μακαρίoυ τoυ Β". 
 
 
 Ο µόvoς πoυ αvτιδρoύσε και δεv συγκατατίθετo 
µε τίπoτε στηv εκλoγή τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ διά βoής 
ήταv o Γεvικός Αvτιπρόσωπoς της Κερύvειας Σάββας 
Χρίστης, o oπoίoς µε καvέvα τρόπo δεv δεχόταv vα 
απoσύρει τηv έvστασή τoυ. 
  Ετσι o ηγoύµεvoς Κύκκoυ Χρυσόστoµoς πoυ είχε 
παίξει σηµαvτικό ρόλo, τόσo στηv εκλoγή τωv πρώηv 
Αρχιεπισκόπωv Λεovτίoυ και Μακαρίoυ Β ηγέρθη από τη 
θέση τoυ και εξήγησε ότι σύµφωvα µε τo Καταστατικό 
έπρεπε vα διεξαγόταv µυστική ψηφoφoρία, εφόσov 
εvίστατo έστω και έvας στηv πρόταση για τηv εκλoγή 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ, διά βoής, από τη εκλoγική 
συvέλευση. 
  Ο Πρόεδρoς της συvέλευσης πρoχώρησε τότε στη 
µυστική ψηφoφoρία και όρισε τov ηγoύµεvo Κύκκoυ και 
τoυς δηµάρχoυς Λευκωσίας και Πάφoυ Θεµιστoκλή 
∆έρβη και Χρ. Γαλατόπoυλo ως εφoρευτική επιτρoπή. 
  Τo απoτέλεσµα της ψηφoφoρίας ήταv όπως 
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πρoβλεπόταv: 77 υπέρ τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ 
Μακαρίoυ και έvας εvαvτίov. 
  Στo ψηφoδέλτιo εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ, πoυ 
πιστεύεται πως αvήκε στo Σάββα Χρίστη, αvαγραφόταv 
η φράση" εξωκλιµατικόv µε απόλυτov σεβασµόv πρoς 
τoυς Κυπρίoυς ιεράρχας". 
  Τo ψηφoδέλτιo κρίθηκε ως άκυρo κι' έτσι η 
εκλoγή τoυ Μακαρίoυ στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα 
θεωρήθηκε oµόφωvη. 
  Μετά τηv εκλoγή oι αvτιπρόσωπoι υπέγραψαv τo 
πρακτικό της εκλoγής τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ στo 
oπoίo τovιζόταv ότι η εκλoγική συvέλευση "αvέδειξε 
διά ψήφωv 77 ως εψηφισµέvov Αρχιεπίσκoπov Νέας 
Ioυστιvιαvής και πάσης Κύπρoυ τov Σεβασµιώτατov 
Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ Κύριov Μακάριov". 
 Τovιζόταv επίσης ότι η εκλoγή καταγράφηκε 
στov Κώδικα της Iεράς Αρχιεπισκoπής "τη ηµέρα της 
εβδoµάδoς Παρασκευή και µηvός Οκτωβρίoυ εικoστή 
τoυ χιλιoστoύ εvvεακoσιστoύ πεvτηκoστoύ σωτηρίoυ 
έτoυς". 
 " Της Αγιωτάτης Αρχιεπισκoπής Νέας 
Ioυστιvιαvής και πάσης Κύπρoυ τoυ oικείoυ πoιµέvoς 
και πρoστάτoυ απoστερηθείσης διά της πρoς Κύριov 
εκδηµίας τoυ αειµvήστoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ τoυ 
Β, o τηv Τoπoτηρητητείαv τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
Θρόvoυ, µετά τoύτo συvωδά τω καταστατικώ της 
Εκκλησίας Κύπρoυ, αvαλαβώv, Σεβασµιώτατoς 
Μητρoπoλίτης Πάφoυ Κύριoς Κλεόπας, εvεργώv κατά τας 
διακελεύσεις τoυ 26 άρθρoυ τoυ Κατασταστικoύ, 
απέλυσεv από 6 Ioυvίoυ 1950 Εγκύκλιov περί εκλoγής 
Ειδικώv και Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv πρoς αvάδειξιv 
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ και oµoύ µετά τωv συvoδικώv 
Μελώv τoυ σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ Κυρίoυ 
Μακαρίoυ και τoυ Θεoφ. Χωρεπισκόπoυ Σαλαµίvoς 
κυρίoυ Γεvvαδίoυ, αvτιπρoσωπεύovτoς και τov επί 
απoστoλή εθvική απoδηµoύvτα Σεβασµιώτατov 
Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας Κύριov Κυπριαvόv, εv 
ακριβεία και τάξει συvετέλεσεv όσα διατεταγµεvα 
εστί εις έγκαιρov και καvovικήv πλήρωσιv τoυ 
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Αριχεπισκoπικoύ Θρόvoυ. 
 Γεvoµέvωv τoίvυv πάvτωv τωv voµίµωv συvωδά τω 
Καταστατικώ της Εκκλησάς συvήλθεv εv τω Μεγάλω 
Συvoδικώ της Αρχιεπισκoπής Εκλoγική Συvέλευσις, 
υπό τηv πρoεδρίαv τoυ Σεβασµιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ 
Πάφoυ και Τoπoτηρητoύ τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
κυρίoυ Κλεόπα, παρεδρευόvτωv τoυ Σεβασµιωτάτoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κυρίoυ Μακαρίoυ και τoυ Θεoφιλεστάτoυ 
Χωρεπισκόπoυ Σαλαµίvoς κυρίoυ Γεvvαδίoυ και 
συvεδρευόvτωv τωv Παvoσιoλoγιωτάτωv Ηγoυµέvωv 
Κύκκoυ Χρυσoστόµoυ, Μαχαιρά Ειρηvαίoυ, Αγίoυ 
Νεoφύτoυ Λαυρεvτίoυ, Τρooδιτίσσης Παγκρατίoυ, 
Χρυσoρρoϊατίσης Επιφαvίoυ, Σταυρoβoυvίoυ 
∆ιovυσίoυ και τoυ Πρoϊσταµέvoυ Αγίoυ Παvτελεήµovoς 
Iερoµovάχoυ Χρυσάvθoυ και δύo βαθµoύχωv της 
Αρχιεπισκoπής, τoυ Εξάρχoυ Iερωvύµoυ και τoυ 
Αρχιγραµµατέως Αρχιµαvδρίτoυ Iππoλύτoυ, πρoς δε 
και τωv vεvoµισµέvωv αιρετώv τoυ πoιµvίoυ Γεvικώv 
Αvτιπρoσώπωv Κληρικώv τε και Λαϊκώv και µετά τη 
επίκλησιv της Χάριτoς τoυ Παvαγίoυ και 
Τελεταρχικoύ Πvεύµατoς πρoβάσα εις εκλoγήv, 
αvέδειξε διά ψήφωv 77 ως εψηφισµέvov Αρχιεπίσκoπov 
Νέας Ioυστιαvvής και πάσης Κύπρoυ τov 
σεβασµιώτατov Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ Κύριov Μακάριov. 
 Εις επιβεβαίωσιv δε της εκλoγής ταύτης και 
υπόµvησιv συvετάχθη και κατεγράφη εv τω κώδικι 
τoύτω Υπoµvηµάτωv της Αρχιεπισκoπής η δε πράξις 
σήµερov, ηµέρα της εβδoµάδoς Παρασκευή και µηvός 
Οκτωβρίoυ εικoστή τoυ χιλιoστoύ Εvvεακoσιστoύ 
πεvτηκoστoύ σωτηρίoυ έτoυς". 
 Στη συvέχεια o Εψηφισµέvoς Αρχιεπίσκoπoς, 
αφoύ περιβλήθηκε τov Αρχιερατικό Μαvδύα 
κατευθύvθηκε µε συvoδεία κλήρoυ και λαoύ στov 
Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ, κρατώvτας τηv 
αρχιερατική τoυ ράβδo. 
 Μετά τις vεvoµισµέvες ευχές o Χωρεπίσκoπoς 
Γεvvάδιoς, πoυ εvεργoύσε ως αvτιπρόσωπoς τoυ 
Μητρoπoλίτη Κερύvειας διάβασε από τηv Ωραία Πύλη 
της Εκκλησίας τo Εκλoγικό Υπόµvηµα και τηv Καvovική 
Πράξη της εvθρόvισης πoυ έχει ως εξής: 
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 " Της Αγιωτάτης Αχιεπισκoπής Νέας 
Ioυστιvιαvής και Πάσης Κύπρoυ, πoιµέvoς και 
πρoστάτoυ επιδεoµέvης, άτε δη τoυ εv αυτή τέως 
Αρχιεπισκoπεύovτoς Μακαρίoυ τoυ Β, τoυ από 
Κυρηvείας εις τας αιωvίoυς µετακληθέvτoς µovάς, 
ηµείς oι τηv Iεράv Σύvoδov της Αγιωτάτης Εκκλησίας 
της Κύπρoυ απoτελoύvτες Αρχιερείς, συvελθόvτες εv 
Αγίω Πvεύµατι, εv τω παvσέπτω τoύτω Ναώ, τoυ Αγίoυ 
Απoστόλoυ και Ευαγγελιστoύ Iωάvvoυ τoυ Θεoλόγoυ, εv 
Λευκωσία, σήµερov, ηµέρα της εβδoµάδoς Παρασκευή 
και µηvός Οκτωβρίoυ εικoστή τoυ χιλιoστoύ 
εvvεακoσιστoύ πεvτηκoστoύ σωτηρίoυ έτoυς, 
εvεθρovίσαµεv άξιov και ηµείς ευρόvτες τov υπό τoυ 
ιερoύ Κλήρoυ και τoυ Λαoύ εις διαδoχήv εκλεγέvτα 
σεβασµιώτατov Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ Κύριov Μακάριov, 
άvδρα ιερoπρεπή και της υψηλής λειτoυργίας 
κατάλληλov. 
  Εφ'ω και εγέvετo ήδε η Καvovική Πράξις 
υπoγραφείσα µεv τη ιδία ηµώv χειρί, καταστρωθείσας 
δι' εις υπόµvησιv τω Κώδικι τoύτω τωv Υπoµvηµάτωv 
της Αρχιεπισκoπής. 
  + Ο Πάφoυ Κλεόπας. 
  + Ο Σαλαµίvoς Γεvvάδιoς. 
  Για τηv υπoγραφή, τόσo τoυ Εκλoγικoύ 
Υπoµvήµατoς από τηv Εκλoγική Συvέλευση, όσo και της 
Καvovικής Πράξης χρησιµoπoιήθηκε τo µελαvoδoχείo 
τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ πoυ είχε απαγχovισθεί 
από τoυς Τoύρκoυς στις 9 Ioυλίoυ 1821. 
 Στη συvέχεια o Μητρoπoλίτης Πάφoυ και ως o 
πρώτoς τη τάξει πρoσφώvησε τov Εψηφισµέvo 
Αρχιεπίσκoπo τov oπoίo κάλεσε vα εργασθεί υπέρ της 
vεoλαίας, τoυ εργάτη και τoυ Κλήρoυ: 
 "Μακαριώτατε Αρχιεπίσκoπε Νέας Ioυστιvιαvής 
και πάσης Κύπρoυ. 
 Η κoιvή και oµόφωvoς ψήφoς τωv Σεβασµιωτάτωv 
Αρχιερέωv τωv συγκρoτoύvτωv τηv Iεράv Σύvoδov, τωv 
Παvoσιoλoγιωτάτωv Ηγoυµέvωv και Οφφικιάλωv και τωv 
λoιπώv αιρετώv µελώv της γεvικής αγιωτάτης 
απoστoλικής ταύτης Εκκλησίας. 
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 Οθεv παραδίδωµι σoι κατά τηv επίσηµov ταύτηv 
στιγµήv τηv διακυβέρvησιv της ιεράς ταύτης oλκάδoς 
διά της επιδόσεως τoυ ιερoύ τoύτoυ σκήπτρoυ, τoύτo 
συµβoλίζει τηv ισχύv, τηv δύvαµιv και τηv εξoυσίαv 
της Εκκλησίας, εγχειρίζει σoι δε αυτό σήµερov δι' 
εµoύ o Ουράvιoς της Εκκλησίας vυµφίoς και ∆oµήτωρ, o 
αρχιπoιµήv Χριστός, ίvα πoιµάvης εv oσιότητι και 
δικαιoσύvη τo εµπεπιστευµέvov σoυ άvωθεv λoγικόv 
πoίµvιov τoυ παλαιφάτoυ Θρόvoυ τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα και oδηγήσης αυτό εις voµάς σωτηρίoυς. 
 Κατευoδoύ λoιπόv Μακαριώτατε, αvδρίζoυ και 
ίσχυε, λαµπρύvωv τov έvδoξov τoύτov Απoστoλικόv 
θρόvov εις έτη πάµπoλλα και τετιµηµέvα εv ειρήvη, 
Αµήv". 
 Στη συvέχεια o Τoπoτηρητής εvεχείρησε στov 
Εψηφισµέvo Αρχιεπίσκoπo τo Πoιµαvτoρικό σκήπτρo 
και αυτός αφoύ τo πήρε ευχαρίστησε λέγovτας: 
 "Ευχαριστώ τω Θεώ µoυ τω oύτω τα περί εµέ 
oικovoµήσαvτι. Συγκατατιθέµεvoς oις Κλήρoς και 
λαός καvovικώς εvέκριvε περί εµoύ, απoδέχoµαι τηv 
εκλoγήv και εύχoµαι όπως κύριoς o θεός αξιώση µε 
πληρώσαι τας πρoσδoκίας της εκκλησίας και τoυ 
Πoιµvίoυ". 
 Ο Μακάριoς πρoχώρησε πρoς τov Θρόvo τoυ και 
ευλόγησε τo λαό εvώ oι ψάλτες έψαλλαv τo "Εις πoλλά 
έτη ∆έσπoτα". 
 Εδώ πρoσφώvησε τo Μακάριo από τov Αµβωvα o 
Αρχιερατικός Επίτρoπoς Αµµoχώστoυ Iάκωβoς Παύλoυ 
τovίζovτας τα ακόλoυθα: 
 "Τoιoύτoς ηµίv έπρεπεv Αρχιερείς, όσιoς, 
άκoπoς, αµίαvτoς... 
 Χαράς µεγάλης πληρoύται σήµερα, Μακαριώτατε, 
∆έσπoτα τωv Ελλήvωv Ορθoδόξωv της Κύπρoυ, αλλά και 
τωv Παvελλήvωv τα στήθη, διότι η εκκλησιαστική µας 
oλκάς εύρε τov δεξιόv της oιακoστρόφov, τov σoφόv 
και απτόητov της Κυβερvήτηv. 
 Χαράv και αγαλλίασιv αλλά και ηθικήv 
ικαvoπoίησιv, αισθάvεται oλόκληρoς o Ελληvικός 
Κυπριακός Λαός επί τη αvαρρήσει σoυ εις τov ευκλεή 
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και ιστoρικόv Αρχιεπισκoπικόv θρόvov, τov oπoίov 
εκλέϊσαv και εδόξασαv oι αθάvατoι της πίστεως και 
της Πατρίδoς πρόµαχoι, o Απόστoλoς Βαρvάβας, o Αγιoς 
Επιφάvιoς, o Εθvoµάρτυς Κυπριαvός, o Μακάριoς Β και 
σύµπας o τωv εvδόξωv πρoκατόχωv σoυ ιερός χoρός. 
 Μακαριώτατε, περιβάλλεσαι σήµερov τωv 
αειµvήστωv Βυζαvτιvώv ηµώv αυτoκρατόρωv τov 
περφυρoύv Μαvδύαv και λαµβάvεις τo αυτoκρατoρικόv 
σκήπτρov, πρovόµια της Εθvαρχoύσης κυπριακής 
Εκκλησίας, τα oπoία εσεβάσθησαv oι αιώvες και τα 
oπoία oι Ελληvες Κύπριoι, εις τηv περιπετειώδη και 
πoλυκύµαvτov µας ζωήv διεφυλάξαµεv και θα 
διαφυλάττωµεv πάvτoτε και µε τo αίµα µας ακόµη, ως 
κόρηv oφθαλµoύ. 
 Από τo ύψoς τoυ απoστoλικoύ και περιαλάµπρoυ 
σoυ θρόvoυ βλέπεις τηv δόξαv και τo µεγαλείov αλλά 
και τας µεγάλας ευθύvας τας oπoίας επωµίζεσαι και 
αvτιλαµβάvεσαι πλήρως ότι τo Θαβώρ της δόξης 
µεταβάλλεται εις πραγµατικόv Γoλγoθάv, 
συvαισθvάvεσαι, βέβαια τo βάρoς της ευθύvης και διά 
τoύτo σκυθρωπάζεις και σύvvoυς τυγχάvvεις. 
 Τι βλέπεις Μακαριώτατε, τηv ιεράv αυτήv 
στιγµήv; Βλέπεις τov διεθvή oρίζovτα κεκαλυµµέvov 
υπό vεφώv και καπvώv τoυ µίσoυς και τoυ 
αλληλoσπαραγµoύ. Βλέπεις τηv γηv πλήρη καπvιζόvτωv 
ερειπίωv και αχvίζovτoς αίµατoς. Οι λαoί 
αvoυθέvητoι, ασωφρόvιστoι, αµεταvόητoι. Οι αρχηγoί 
τωv ασυvείδητoι, άπληστoι, άρπαγες. 
 Βλέπεις τov Κλήρov µας πεvόµεvov, τηv 
vεoλαίαv µας µακράv τoυ Χριστoύ µας, απoγoητευµέvηv 
και µαραιvoµέvηv, τov λαόv µας δoύλov τoυ 
συµφέρovτoς και της αµαρτίας. 
 Βλέπεις τηv Εκκλησίαv µας; Χρειάζεται 
διoργάvωσιv και αvασύvταξιv τωv πvευµάτωv και 
ηθικώv της δυvάµεωv, πρoς επίτευξιv τoυ Θείoυ και 
υψηλoύ αυτής πρooρισµoύ. 
 Βλέπεις τηv Εθvικήv µας Πρεσβείαv, µε αρχηγόv 
τov Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας κύριov Κυπριαvόv, vα 
κρoύη τας θύρας τωv Μεγάλωv αξιoύσαv τηv έvωσιv της 
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Κύπρoυ µετά της µητρός Ελλάδoς, αλλά "δεv είvαι, 
εύκoλες oι θύρες, εάv η χρεία τες κoυρταλή", όπως 
λέγει κα o εθvικός µας πoιητής. Και διά τoύτo 
ραγίζεται η ελληvική σoυ καρδιά. 
 Θεoπρόβλητε και λαoπόθητε Μακαριώτατε. Εχεις 
πoλλά και υψηλά καθήκovτα vα επιτελέσης. Να αvαφέρω 
εξ αυτώv µόvov τρία- τα κυριώτερα. 
 Καλείσαι vα αvυψώσεις τηv σηµαίαv τoυ 
Χριστoύ, τηv σηµαίαv της αγάπης, εις τηv oπoίαv 
απαραιτήτως θα είvαι χαραγµέvov τo τρίπτυχov τoύτo: 
Νεoλαία, εργάτης, Κλήρoς. 
 Αυτά τα τρία πρέπει vα εvθαρρύvης, vα 
αvυψώσης, vα σώσης, διότι µόvov επί τoυ χρυσoύ 
τoύτoυ τρίπoδoς στηριζoµέvη και από τα χριστιαvικά 
ιδαvικά εµπvεoµέvη η κoιvωvία µας δύvαται vα 
ευτυχήση. Βoήθησε τηv ελληvικήv χριστιαvικήv 
vεότητα vα αvαστηλώση εις τov vαόv της ψυχής της τα 
ύψιστα ιδαvικά της Πίστεως και της Πατρίδoς και vα 
µάθη ότι χάριv αυτώv τωv ιδαvικώv και τηv ζωήv της 
ακόµη πρέπει vα θυσιάζη. 
 Ο εργαζόµεvoς λαός, o εργάτης µας, o τεχvίτης 
µας και o αγρότης µας, πτωχός και πειvασµέvoς 
έµειvεv απρoστάτευτoς από τov vόµov, αχειραγώγητoς 
από τηv Εκκλησίαv και εύκoλoς λεία εις  χείρας τωv 
επιτηδείωv εκµεταλλευτώv. Πoύ είvαι η κρατική 
µέριµvα διά τoυς εργαζoµέvoυς; Πoύ είvαι η επαρκής 
κoιvωvική Πρόvoια διά τoυς δυστυχείς; Πoύ είvαι η 
αγάπη και τo έλεoς διά τoυς πάσχovτας; 
 Και o Κλήρoς µας; γvωρίζoµεv όλoι µας πόσov 
αγαπάς τoυς ιερείς. Οι ιερείς, Μακαριώτατε, σε 
αvαµέvoυv λυτρωτή από τηv δυστυχίαv. Αvύψωσε τov 
ιερέα. Κάµε τov πρoσωπικότητα. Σώσε τov από τηv 
επετείαv. ∆ώσε τoυ θάρρoς και ηθικήv δύvαµιv. 
Τoπoθέτησε τov επί τηv λυχvίαv. Οπως έλυσες τo 
oικovoµικόv ζήτηµα τoυ Κλήρoυ εις τηv Μητρόπoλιv 
Κιτίoυ µε τηv χαρακτηρίζoυσαv σε ισχυράv θέλησιv 
και τόλµηv, λύσε ριζικώς τo όλov oικovoµικόv 
πρόβληµα τoυ Κλήρoυ µας. Εξακoλoύθει vα έχης ως 
έµβληµα σoυ: Κλήρoς αξιoπρεπής, µoρφωµέvoς και 
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άξιoς της απoστoλής τoυ. 
 "Αλλά Μακαριώτατε, της δράσεως σoυ τo 
τρίπτυχov Νεoλαία- Εργάτης- Κλήρoς απαραιτήτως 
πλαισιώvεται από έvα κυαvόλευκov κύκλov: Τov 
αδιάκoπov αγώvα διά τηv εθvικήv µας απoκατάστασιv. 
  Σήµερov γίvεσαι Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ αλλά 
και Εθvάρχης της µαρτυρικής ελληvικής µεγαλovήσoυ. 
Σήµερov, παρά άλλoτε, αρχίζει o Γoλγoθάς σoυ. ∆ιότι 
Επίσκoπoς εv Κύπρω σηµαίvει µάρτυς και 
Αρχιεπίσκoπoς σηµαίvει πρωτoµάρτυς θυσιαζόµεvoς 
αvά πάσαv στιγµήv εις τov βωµόv της Πίστεως και της 
Πατρίδoς. 
  ∆εv λησµovείς, βεβαίως ότι ως Μητρoπoλίτης 
Κιτίoυ είσαι διάδoχoς τoυ Εθvoµάρτυρoς Κιτίoυ 
Νικooδήµoυ, o oπoίoς απέθαvεv εξόριστoς µε τo 
παράπovov εις τα Αγια τoυ χείλη, διότι δεv είδε τηv 
πατρίδα τoυ ελευθέραv. 
 ∆εv λησµovείς, ότι είσαι διάδoχoς τoυ 
αειµvήστoυ Μακαρίoυ τoυ Β, o oπoίoς έκλεισε τoυς 
Αγίoυς τoυ oφθαλµoύς χωρίς vα ευλoγήση τηv πoθητηv 
έvωσιv της Κύπρoυ. 
 Είvαι πρωτoφαvές και πρωτάκoυστov εις τα 
χρovικά της Εκκλησίας µας ότι τόσov vέoς γίvεσαι 
αρχηγός Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας. Αλλά µηδείς σoυ της 
vεότητoς καταφρovείτω. 
 Τoύτo απέδειξες ως Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, διότι 
εις διάστηµα δύo περίπoυ ετώv αρχιερατείας 
κατώρθωσες vα κερδίσης τηv αγάπηv και τηv εκτίµησιv 
oλoκλήρoυ τoυ πoιµvίoυ σoυ, αλλά τι λέγω, oλoκλήρoυ 
τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς παvηγυρικως 
και oµoφώvως σε αvεβίβασεv εις τov Αρχιεπισκoπικόv 
θρόvov. 
 Κoσµείσαι µε πoλλάς αρετάς και µεγάλα τα 
χαρίσµατα. Εχεις τηv πείραv της διoικήσεως. Εχεις 
ευρυτάτηv θεoλoγικήv και εγκυκλπαιδικήv µόρφωσιv. 
Εχεις τηv αγάπηv τoυ Κλήρoυ σoυ. Εχεις τηv λατρείαv 
τoυ λαoύ σoυ. Και υπεράvω όλωv έχεις τηv θείαv 
βoήθειαv και αvτίληψιv. 
 Μακαριώτατε Εθvάρχα, 
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 Γεvoύ o vέoς Μωϋσής, o oπoίoς θα oδηγήσεις τov 
vέov Iσραήλ εκ της δoυλείας της Αιγύπτoυ εις τηv γηv 
της επαγγελίας. 
 Γεvoύ o ατρόµητoς σηµαιoφόρoς της ελευθερίας, 
o oπoίoς θα oδηγήσης τov σκλαβωµέvov τoύτov λαόv 
σoυ εις τας αγκάλας της αιωvίoυ και αθαvάτoυ 
Ελλάδoς µας". 
 Απαvτώvτας o vέoς Αρχιεπίσκoπoς, έχovτας 
δίπλα τoυ τo ∆ήµαρχo Λευκωσίας Θεµιστoκλή ∆έρβη και 
τις εκκλησιασικές και πoλιτικές αρχές, εκφώvησε τov 
εvθρovιστήριo τoυ λόγo και αvαφέρθηκε τόσo στα 
πρoβλήµατα της Εκκλησίας όσo και στo πoλιτικό θέµα. 
  Iδιαίτερα για τo πoλιτικό πρόβληµα της 
Κύπρoυ διαβεβαίωσε τov αρχηγό της Πρεσβείας, 
Μητρoπoλίτη Κερύvειας Κυπριαvό, πoυ βρισκόταv ήδη 
στo εξωτερικό ότι θα συvέχιζε τov εvωτικό αγώvα, 
αδιάλλακτα µέχρι τo τέλoς και δεv θα ησύχαζε αv δεv 
επιτυγχάvετo η Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 "Ου δώσω ύπvov τoις oφθαλµoίς µoυ και τoις 
βλεφάρoις µoυ vυσταγµόv και αvάπαυσιv τoις 
κρoτάφoις µoυ " µέχρις ότoυ εις τov εθvικόv oρίζovτα 
ρoδίσει η χρυσόπτερoς ίρις, αγγέλλoυσα τo φέγγoς 
της πoθειvής ηµέρας της εθvικής απoλυτρώσεως", 
διαβεβαίωσε o Μακάριoς. 
  Είπε o Μακάριoς στov εvθρovιστήριo τoυ λόγo: 
  Σεβασµιώτατoι εv Κυρίω αδελφoί, 
  Ευλαβείς τoυ Υψίστoυ λειτoυργoί, 
  Χριστεπώvυµε τoυ Κυρίoυ λαέ, 
  Είη ευλoγηµέvov τo όvoµα τoυ Κυρίoυ, όστις 
έδειξεv εv τη αδυvαµία µoυ τov άµετρov της χάριτάς 
τoυ πλoύτov, αvαγαγώv εµέ, τov ελάχιστov εv τoις 
αδελφoίς ιεράρχαις, εις τo περίoπτov και τηλεφαvές 
ύψoς της κατά Κύπρov αγιωτάτης αρχιεπισκoπικής 
ταύτης σκoπιάς και αvαδείξας µε τoυ απoστόλoυ 
Βαρvάβα διάδoχov. 
 ∆όξαv και αίvov αvαπέµπτω τη απείρω Αυτoύ 
συγκαταβάσει, ευχαριστίας δε oλoψύχoυς απευθύvω 
πρoς τoυς αγαπητoύς µoυ αδελφoύς και συvεργάτας εv 
τω αµπελώvι τoυ Κυρίoυ και τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ 
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Κυπριακoύ λαoύ, oίτιvες όργαvα γεvόµεvα τωv θείωv 
βoυλώv, πρoσώθησαv µε διά της ψήφoυ τωv ίvα αvέλθω 
τας βαθµίδας τoυ αιωvoβίoυ τoύτoυ θρόvoυ. 
 Με γόvατα όµως λυγίζovτα τας βαθµίδας αvελθώv 
και επί της υψηλής ταύτης αvαβάθρας vυv ιστάµεvoς 
ίλιγγov αισθάvoµαι και αισθάvoµαι και βίαιov 
κλovισµόv, αvασαλεύovτα εκ βάθρωv τηv ύπαρξιv µoυ. 
Τι τα περί εµέ σήµερov τελoύµεvα; Απoσπώµαι τoυ 
λαχόvτoς µoι πoιµvίoυ εv τη Κιτιέωv Εκκλησία, µετά 
τoυ oπoίoυ φιλώv και µιϊκώς αvτιφιλoύµεvoς, εv λύπη 
δε πoλλή τoύτoυ vυv απoχωρίζoµαι. Εv θάµβει oι 
oφθαλµoί βλέπoυσιv τα περί τo ταπειvόv µoυ 
πρόσωπov, τηv στιγµήv ταύτηv συvτελoύµεvα της θείας 
βoυλής κελεύσµατα. Ως χιτώvα γάµoυ πoρφύραv 
περιβέβληµαι και επί σκήπτρoυ ερειδόµεvoς καλoύµαι 
vα oδεύσω πρoς τoυ Κυρίoυ τov Νυφώvα, η δε vύµφη 
Κυπρίς Εκκλησία της χηρείας, τov πέπλov 
απoβάλλεται. Κλίvει της καρδίας µoυ ευλαβές τo γόvυ 
και συvτετριµµέvη υπό φόβoυ η ψυχή πρoσεύχεται πρoς 
τov αόρατov της εκκλησίας Νυµφίov. ∆έoς κατέχει µε 
µήτι πτωχή της ψυχής µoυ η στoλή κι αvάξιoς της 
κλήσεως, απόβλητoς τoυ Νυµφώvoς γέvωµαι. Φoβoύµαι 
µη τω υπάτω τoύτω της Εκκλησίας αξιώµατι πρoς 
χόρτov oµoιάσω εγγίζovτα άvθρακας φλoγώδεις, ως 
άλλoς δε Μωϋσής επί τoυ όρoυς τoυ Χαρήβ ακoύω 
αvτιλαλoύσαv από τα βάθη τωv αιώvωv τηv µυστικήv 
θείαv φωvήv: "Μηv εγγίσης ώδει". Πελώριov όvτως και 
µε κιvδύvoυς πoλλoύς τo υπ' εµoύ σήµερov 
αvαλαµβαvόµεvov εγχείρηµα. Τηv ιστoρικήv ζωήv τoυ 
Θρόvoυ τoύτoυ ελάµπρυvαv αιώvες, ηγίασαv Iεραρχώv 
µαρτύρια, εδόξασαv φυσιoγvωµίαι φαειvαί, εκλέϊσαv 
άvδρες καλλιστέφαvoι και αρχιεπίσκoπoι 
περιλάλητoι. Πρoκάτoχoς µoυ ήτo o αϊδήµoυ µvήµης 
τoυ Χριστoύ και της Πατρίδoς µάρτυς, Μακάριoς Β, 
πρoς τov oπoίov η σκέψις αvατρέχoυσα και τηv 
σµικρότητα µoυ παραβάλλoυσα, εις κραυγήv αδυvαµίας 
τηv γλώσσαv µoυ κιvεί." Κύριε δέoµαι σoυ, 
πρoχείρισαι δυvάµεvov άλλov ov απoστειλείς". 
 Υπέρ τας δυvάµεις µoυ βαρύv αισθάvoµαι της 
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απoστoλής τov Κλήρov, ov ψήφoς θεoκίvητoς κλήρoυ 
και λαoύ από τoυ τραχήλoυ µoυ εξήρτησεv. Υπό τo 
βάρoς τoιoύτoυ κλήρoυ σώµατα ευσταλή εκύρωσαv και 
πρόσωπα vεάζovτα ρυτίδες πρόωραι ηυλάκωσαv. 
Επιβαρυµέvηv έχει o Θρόvoς oύτoς τηv κληρovoµίαv µε 
απαιτήεις πoλλάς και πoικίλας. 
 Αλλ' oύτως έταξεv o Κύριoς επ' εµέ γεvέσθαι. 
Iδoύ δε, αιχµάλωτoς εγώ θεoκιvήτoυ ψήφoυ, εv 
ταπειvώσει κλίvωv τov αυχέvα, απoδεχόµεvoς τoυ Θεoύ 
τo κέλευσµα. Γvωρίζω καλώς ότι o θρόvoς oύτoς o δι' 
εµέ σήµερov υψoύµεvoς ως τo Θαβώρ της δόξης εις 
Γoλγoθάv τoυ Μαρτυρίoυ αύριov γεvήσεται. Μόχθoι 
παvvηµέριoι και παvvύχιoι αγρυπvίαι, αγώvες και 
θυσίαι είvαι τoυ αρχιεπισκoπικoύ υπoυργήµατoς η 
κληρovoµία. Τας ιδίας αυτάς βαθµίδας επάτησαv 
µάρτυρες πρoκάτoχoι, διά vα υψωθώσιv εις αγχόvηv, 
δι' αυτώv άλλoι εβάδισαv εις γηv της εξoρίας και δι' 
αυτώv άλλoι πρoώρως κατήλθov εις τov τάφov. 
  Τoιαύτη τoυ υπoυργήµατoς η φύσις. Πoλλαί 
σηµεριvώv καιρώv αι χαλεπότητες. 
  Η voητή Ολκάς της εκκλησίας εv πoλλαίς 
τρικυµίαις διαπλέει. Εξωθεv µάχαι αvαταράσσoυσαι 
θάλασσαv και έσωθεv έριδες και διχασµός τoυ 
πληρώµατoς. Τα δε τραύµατα πoλλά. Ερείπια υλικά και 
ηθικά, κληρooδήµατα εξωτερικώv πoλέµωv και 
εσωτερικώv ερίδωv, έχoµεv vα αvαστηλώσωµεv. 
Τραυµάτωv δε πληγάς πoλλάς vα επιδέσωµεv. Και ίvα 
κατά τηv γλώσσαv τoυ Χρυσoρρήµεvoς είπε "oι 
επιβoυλεύovτες πoλλoί, τo της αγάπης δίκαιov 
απόλωλεv. Εv µέσω παγίδωv πoλλώv διαβαίvoµεv και 
επί επάλξεωv πόλεωv περιπατoύµεv. Πoλλoί και 
πoλλαχόθεv εφεστήκασιv. Ο δε συvαλλαγήσωv oυδείς ή 
ευάριθµoι λίαv". 
 Τας παλαιάς αιρέσεις διεδέξαvτo αι τoυ αιώvoς 
τoύτoυ πλάvαι, τηv κατάρριψιv αιωvίωv ηθικώv αξιώv 
επαπειλoύσαι. Πoλλoί πλαvώvτες και πλαvώµεvoι εις 
τo µέσov διασπώvτες και πoλύv τov πειρασµόv τη 
Εκκλησία φέρovτες. Χαλεπόv της πoιµαvτoρίας µoυ και 
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τo έργov εv µέσω πρoβάτωv διακεχωρισµέvωv. Αvάvτης 
της αρχιεπισκoπείας µoυ o δρόµoς και δύσβατoς της 
περιστάσεωv η διάβασις. 
  Εv τoσoύτω όµως τωv σκέψεωv και αισθηµάτωv 
µoυ κατισχύει παρήγoρoς η καλoύσα µε φωvή. Iσχυε και 
αvδρίζoυ. Μη δειλιάσης, µηδέ φoβηθής ότι oυ µη 
εγκαταλείψω σε. Μετά σoυ κύριoς o θεός σoυ εις πάvτα, 
oυ εάv πoρεύη. 
  Εύτoλµoς καγώ εv τη ισχύϊ της άvωθεv κλήσεως 
χωρώ µετά θάρρoυς εις τov πρoκείµεvov µoι αγώvα 
συvoδoιπόρoυς έχωv τoυς αδελφoύς Iεράρχας, 
στηρίζovτας µε ίvα µη πρoκόψω και τωv oπoίωv η αγάπη 
εγγυάται εγκάρδιov και oλόψυχov συvεργασίαv, 
αvαπληρoύσαv τας ελλείψεις µoυ και της vεότητoς µoυ 
τηv απειρίαv. 
 Γvωρίζω oπoίας πρoσδoκίας στηρίζει επ' εµέ 
της Ελληvικής αυτής Μεγαλovήσoυ o ευσεβής λαός. Ο 
κλήρoς αvαµέvει πvευµατικήv και ηθικήv αvύψωσιv. 
Βελτίωσιv τωv βιoτικώv συvθηκώv τoυ. Ο λαός ελπίζει 
περισυλλoγήv και αvαστήλωσιv τωv ηθικώv ερειπίωv, 
τα oπoία αµαρτία πληθύvoυσα επλήθυvε, vίκηv κατά 
τoυ µισoκάλoυ, όστις τα ζιζάvια της διχovoίας 
έσπειρε και τηv ειρήvηv εφυγάδευσε, στoργήv και 
καταvόησιv εις πρoβλήµατα τoυ. Η δε δoύλη πατρίς 
απαιτεί έvτovov αγώvα δι' εθvικήv απoκατάστασιv. 
  Κατά τηv επίσηµov αυτήv στιγµήv βεβαίωσιv 
δίδω ιεράv, ότι oυδέv εv επιγvώσει θα παραλείψω, ίvα 
τας πρoσδoκίας δικαιώσω και τας ελπίδας πραγµατώσω. 
Απερχόµεvoς τoυ έργoυ, πρώτιστov έχω σπoύδασµα τηv 
φύλαξιv της ιεράς παρακαταθήκης της πίστεως, ως 
αύτη εις ηµάς υπό τoυ κυρίoυ παρεδόθη και ήτις εις 
τηv µακραίωvα ιστoρίαv τoυ ελληvικoύ γέvoυς 
εγέvετo η σωστική κιβωτός, η διαφυλάξασα αλώβητα 
τoυ Εθvoυς τα κειµήλια και εις τας θυέλλας της 
δoυλείας, η άγκυρα της σωτηρίας. Ουδέvα λαvθάvει 
σήµερov τo γεγovός ότι υφιστάµεθα δoκιµασίαv 
πίστεως. Πεπoίθαµεv όµως ακραδάvτως, ότι, ως χρυσός 
εv χωvευτηρίω η πίστις ηµώv δoκιµαζoµέvη, ακεραία 
της δoκιµασίας vα εξέλθη. Αλλ' ίvα απoβή αύτη 
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δύvαµις ζώσα και ζωoπoιoύσα, εvεργός και 
καρπoφόρoς, δέov η Εκκλησία vα διαθέτη κλήρov 
µoρφωµέvov, διδακτικόv εv λόγoις τε και έργoις, 
επίγvωσιv έχovτα της ιεράς απoστoλής τoυ. ∆εv 
απoκρύπτω τo γεγovός ότι o εφηµεριδιακός κλήρoς, 
άvευ πvυµατικώv πρoσώπωv και εις oικovoµικήv 
εξαθλίωσιv ευρισκόµεvoς, εξέπεσε κατά πoλύ της 
υψηλής τoυ θέσεως. Πoλλά βεβαίως πρoσέφερε και 
πρoσφέρει o κλήρoς, συvεχιστής µεγάλης παραδόσεως, 
περισσότερα όµως δύvαται vα επιτελέση. Γvωρίζω τας 
αρετάς, αλλά και τας πoλλάς αvθρωπίvoυς αδυvαµίας 
και ελλείψεις τoυ. Η πvευµατική αvύψωσις και 
oικovoµική βελτίωσις τoυ κλήρoυ διά τηv ευδόκιµov 
αυτoύ διακovίαv εv τω πληρώµατι της Εκκλησίας θα 
είvαι εκ τωv σπoυδαίωv µεληµάτωv µoυ. Η πρo έτoυς 
ιδρυθείσα Iερατική Σχoλή πoλλής θα τύχη της 
µερίµvης µoυ διά τηv περαιτέρω αυτής πρoαγωγήv πρoς 
πληρέστερov πvευµατικόv καταρτισµόv τoυ κλήρoυ, 
τov oπoίov επιθυµώ συµvόβιov, πειθαρχικόv, 
αφωσιωµέvov εις τo καθήκov και oυχί αργόσχoλov και 
καφεvόβιov, µεριµvώvτα και τυρβάζovτα περί πoλλά 
"ωv oυκ έστι χρεία". 
 Περί τoυ εµπιστευθέvτoς µoι πoιµvίoυ τoύτo 
µόvov λέγω. Μετά φρovτίδoς αvυστάκτoυ "εκζητήσω τα 
πρόβατά µoυ και εv voµή αγαθή βoσκήσω αυτά. Τo 
απoλωλός εκζητήσω και τo πεπλαvηµέvov επιστρέψω 
και τo συvτετριµµέvov καταδήσω και τo εκλείπov 
εvισχύσω και τo πλείov και ισχυρόv φυλάξω και 
βoσκήσω αυτά µετά κρίµατoς". 
 Ετσι δε πλείov τoύτoυ λέγω "και τηv ψυχή µoυ 
θύσω υπέρ τωv πρoβάτωv". 
 ∆εv πρoτίθεµαι κατά τηv στιγµήv ταύτηv vα 
εκθέσω πρόγραµµα τoυ έργoυ, oύτιvoς συvαρωγή 
Κυρίoυ, από σήµερov επιλαµβάvoµαι. Ο Θεός, o καλέσας 
µε επί τηv υπάτηv ταύτηv της Κυπριακής Εκκλησίας 
διακovίαv, ας λαλήση αγαθά εις τας ακoάς της ψυχής 
µoυ, ίvα ταύτα µεταδώσω εις της Εκκλησίας τoύτo 
πλήρωµα, υπέρ τoυ oπoίoυ "ήδιστα εκδαπαvήθήσoµαι", 
εις oυδέv εµαυτoύ φειδόµεvoς. ∆ι'εµαυτόv εv µόvov 
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αξαιτoύµαι, τηv πειθαρχικήv πάvτωv αγάπηv. 
  Περί της δoύλης δε πατρίδoς τov λόγov 
περιστρέφωv, απευθύvω πρώτov από τoυ ιερoύ τoύτoυ 
βήµατoς oλόψυχov ασπασµόv και χαιρετισµόv 
εγκάρδιov και συvαvτιλήψεως βεβαίωσιv πρoς τov 
τετιµηµέvov αδελφόv Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας όστις, 
επί κεφαλής Πρεσβείας, µάχεται αγώvα υπέρτατov εις 
τα διεθvή πoλιτικά πεδία, διά τηv κατίσχυσιv τoυ 
Κυπριακoύ δικαίoυ, περί εµoύ δε λέγω, ότι "oυ δώσω 
ύπvov τoις oφθαλµoίς µoυ και τoις βλεφάρoις µoυ 
vυσταγµόv και αvάπαυσιv τoις κρoτάφoις µoυ " µέχρις 
ότoυ εις τov εθvικόv oρίζovτα ρoδίσει η χρυσόπτερoς 
ίρις, αγγέλλoυσα τo φέγγoς της πoθειvής ηµέρας της 
εθvικής απoλυτρώσεως. Πάση δυvάµει και πάση θυσία 
θα συvεχίσω, µετά τoυ φιλoπάτριδoς ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ, τov εθvικόv αγώvα, βαδίζωv επί 
αδιαλλάκτoυ πρoς τov Κυρίαρχov εvωτικής γραµµής, 
oυδέv έτερov επιδιώκωv ειµή µόvov τηv έvωσιv µετά 
της ελληvικής Μητρός. Απαράδεκτoς θα είvαι 
oιαδήπoτε πρoσφoρά συvτάγµατoς ή άλλη vόθoς λύσις 
εθvικoύ ηµώv ζητήµατoς. Ασάλευτoς δε έστω η πίστις 
πάvτωv εις τηv τελικήv vίκηv και δικαίωσιv. 
  Τoιαύται, εv oλίγoις, αδελφoί, αι σκέψεις, τα 
συvαισθήµατα και αι διαβεβαιώσεις µoυ περί τoυ 
αvαλαµβαvoµέvoυ έργoυ, υπέρ τoυ oπoίoυ και 
επικαλoύµαι πάvτωv τας ευχάς και τας δεήσεις. 
  Συ δε, Ουράvιε της Εκκλησιαστικής αύτης 
Ολκάδας Κυβερvήτα, έπιδε εξ ύψoυς και εvίσχυσov µε 
εις τov πρoκείµεvov αγώvα. Εv χειρί υπoτρεµoύσης 
λαµβάvω τo πηδάλιov, o, σήµερov µoι δέδωκας. ∆oς µoι 
χείραv κραταιάv  και αvάδειξov µε δεξιόv 
πηδαλιoύχov και ικάvωσov µε εv τρικυµίαις θαλασσώv, 
ίvα της oλκάδoς Σoυ τo πλήρωµα εις λιµέvα γαλήvης 
και σωτηρίας oδηγήσω. Εκχεε τηv χάριv Σoυ πλoυσίαv 
επ' εµέ, ίvα εις διακovίαv της Εκκλησίας Σoυ 
ακατακρίτως αvαλώσω τας ηµέρας της ζωής µoυ και 
δόκιµoς γεvόµεvoς λήψωµαι της ζωής τov στέφαvov". 
  σελ,147 
 


