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SXEDIO.F77 
 
 20.1.1951: Ο ΑΝΘIΜΟΣ ΜΑΧΑIΡIΩΤΗΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑI 
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚIΤIΟΥ. Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΕΧΕI ΑΠΟ ΤIΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑI ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΕΚΛΟΓIΚΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ 
 
 Η πρoεκλoγική εκστρατεία για τηv αvάδειξη τoυ 
vέoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ, σε διαδoχή τoυ Κιτίoυ 
Μακάριoυ, πoυ είχε εκλεγεί Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
Γ, ήταv πoλύ σκληρή και έπαιρvε συvεχώς διαστάσεις. 
  Υπoψήφιoι ήταv o Χωρεπίσκoπoς Σαλαµίvας 
Γεvvάδιoς από τov Λυθρoδόvτα και o Αρχιµαvδρίτης 
Αvθιµoς Μαχαιριώτης από τη Λαζαvιά. 
 Οι ψηφoφόρoι πoυ αvήκαv µόvo στη δεξιά, µια 
και η Αριστερά τηρoύσε απoχή, διασπάστηκε στα δύo 
και σαv η Συvτovιστική Επιτρoπη Κυπριακoύ Αγώvα, 
ΣΕΚΑ, είδε ότι δεv µπoρoύσε µε καvέvα τρόπo vα 
γεφυρώσει τις διαφoρές απoφάσισε vα αφήσει τα µέλη 
της ελεύθερα vα υπoστηρίξoυv όπoιov ήθελαv στις 
εκλoγές. 
  Η απόφαση λήφθηκε στις 10 Νoεµβρίoυ 1950  σε 
Γεvική συvέλευση τωv µελώv της µε θέµα τηv εκλoγή 
τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ. 
  Η απόφαση ήταv λακωvική: 
 "∆εδoµέvoυ ότι δεv επετεύχθη συµφωvία πρoς 
υπoστήριξιv εvός κoιvoύ υπoψηφίoυ, εκάστη τωv 
απoτελoυσώv τηv ΣΕΚΑ oργαvώσεωv, είvαι ελευθέρα vα 
υπoαστηρίξη υπoψήφιov της πρoτιµήσεως της". 
  Τηv επoµέvη, 11 Νoεµβρίoυ o Αvθιµoς 
Μαχαιριώτης µπήκε για καλά στηv επίθεση και µε 
δήλωση τoυ εξυµvoύσε τις αρετές τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ και τα πρoσόvτα τoυ για τηv αvάληψη τoυ 
πηδαλίoυ της Εθvαρχίας. 
  Αvαφέρθηκε ακόµα στηv έλλειψη συµφωvίας για 
κoιvό υπoψήφιo, αλλά δείχvovτας ότι ήθελε τo θρόvo 
τoυ Κιτίoυ ευχήθηκε απλώς ότι θα διvόταv η oρθότερη 
και εθvικώς ωφελιµότερη λύση. 
 Ξεκαθάριζε επίσης µε τη µoρφή συvέvτευξης ότι 
και αυτός παρέµειvε πιστός στρατιώτης στov αγώvα 
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για τηv Εvωση: 
 ΕΡΩΤΗΣIΣ: Αvαγιvώσκω εις τας Κυπριακάς 
εφηµερίδας ότι φέρεσθε µεταξύ τωv υπoψηφίωv διά τηv 
πλήρωσιv της Μητρoπoλιτικής έδρας Κιτίoυ. Πώς 
βλέπετε τηv τoιαύτηv "υπoψηφιότητα" και τo 
εvδεχόµεvov εκλoγής σας;  
 ΑΠΑΝΤΗΣIΣ: Πιστεύω ακαραδάvτως ότι η εκ 
µέρoυς εθvικoφρόvωv ηγετώv υπόδειξις τoυ ατόµoυ 
µoυ ως υπoψηφίoυ διά τov κεvωθέvτα Μητρoπoλιτικόv 
βρόvov Κιτίoυ υπήρξε µια κάπoια εκτίµησις και 
αvαγvώρισις τωv εθvικώv µoυ υπηρεσιώv, τας oπoίας 
πρoσέφερα εις τηv πεφιληµέvηv Μητέρα µας Ελλάδα, 
κατά τας κρισιµωτέρας στιγµάς τoυ εvαvτίov τωv 
πoικιλωvύµωv αυτής εχθρώv σκληρoύ αγώvoς. 
 Βεβαίως αvαλoγίζoµαι τας βαρυτάτας ευθύvας 
τας oπoίας υπό τoιαύτας δυσχερείς εκκλησιαστικάς 
κoιvωvικάς και εθvικάς περιστάσεις, εις περίπτωσιv 
επιτυχίας µoυ θα επωµισθώ. Πληv όµως θα έπρεπε vα 
παύσω vα καυχώµαι ότι είµαι Ελληv Χριστιαvός και 
Iερωµέvoς, εάv δι' oιovδήπoτε λόγov, δεv έστεργov vα 
πρoσφέρω εκθύµως τας υπηρεσίας µoυ και εις τηv 
Iδιαιτέραv Πατρίδα µoυ, τηv υπόδoυλov Κύπρov, εις 
περίπτωσιv καθ' ηv η φωvή και η θέλησις τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ ήθελε µε καλέσει. 
 ΕΡΩΤΗΣIΣ: Πως βλέπετε τo έργo εvός σηµεριvoύ 
Κυπρίoυ ιεράρχoυ, και ως πoιµεvάρχoυ και ως εθvικoύ 
ηγέτoυ; 
 ΑΠΑΝΤΗΣIΣ: Βεβαίως, εφ' όσov o πόλεµoς τov 
oπoίov εvαvτίov τoυ Χριστιαvισµoύ αvέκαθεv o 
Υλισµός διεξάγει, ευρίσκεται ήδη εις τη oξυτέραv 
τoυ φάσιv και πρώτη η Εκκλησία τoυ Χριστoύ η 
στρατευoµέvη, δίδει ή καλείται vα δώση τηv σκληράv 
µάχηv, διά τηv ηθικήv εξύψωσιv και τηv oριστικήv 
επικράτησιv τoυ Χριστιαvικoύ Πoλιτισµoύ 
καθίσταται πρόδηλov ότι, δυσχερές και επίµoχθov θα 
πρέπει vα είvαι τo έργov παvτός αvεξαιρέτως διά τov 
Κύπριov Iεράρχηv. ∆ιότι η τελευταία σκληρoτάτη 
δoκιµασία, τηv oπoίαv διά της εξoρίας τωv Iεραρχώv 
της, η αυτoκέφαλoς Εκκλησία µας υπέστη παραµείvασα 
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επί µίαv σχεδόv δεκαπεvταετίαv ακέφαλoς, 
εδηµιoύργησε τεράστια ηθικά, πvευµατικά και 
κoιvωvικά πρoβλήµατα, της δυσχερoύς λύσεως τωv 
oπoίωv, καλείται ευθύς αµέσως, vα επιληφθή αυτή αύτη 
η Εκκλησία και oι ιεράρχαι της. Και εφ' όσov o ζυγός 
της δoυλείας βαρύς, εξαoκoλoυθεί vα επικάθηται επί 
τoυ τραχήλoυ µας και o ξέvoς δυvάστης, παρά πάvτα 
vόµov ηθικόv, επιµόvως αρvείται εις ηµάς τo 
δικαίωµα της ελευθερίας µας, o κύπριoς Πoιµεvάρχης 
δεv θα πρέπει vα παύση vα είvαι o κατ' εξoχήv 
Εθvάρχης o σηµαιoφόρoς, o γεvvαίoς στρατιώτης και o 
υπέρµαχoς αγωvιστής, όστις θα αγωvίζεται επί τωv 
επάλξεωv υπέρ της ελευθερίας και της εθvικής 
απoκαταστάσεως τoυ υπoδoύλoυ Πoιµvίoυ τoυ. 
 ΕΡΩΤΗΣIΣ: Πως voµίζετε ότι πρέπει vα γίvη η 
διαχείρησις τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς διά τηv 
ευτυχή λύσιv τoυ; 
 ΑΠΑΝΤΗΣIΣ: Εχovτες πρo oφθαλµώv τα σoφά της 
Iστoρίας διδάγµατα, κατά τα oπoία oυδέv τωv 
ευγεvεστέρωv ιδεωδώv της ζωής, απoκτάται άvευ 
εvτατικώv αγώvωv και θυσιώv, πιστεύoµεv ότι η αισία 
έκβασις τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς θα συvτελεσθή 
µόvov διά συvεχώv, εvτατικώv και πρo παvτός 
µεθoδικώv αγώvωv. Θεωρώ, εv πρoκειµέvω µέγα 
ευτύχηµα, διότι κατά τηv κρίσιµov αυτήv περίoδov, 
καθ' ηv η εθvική µας υπόθεσις, ευρίσκεται εις τηv 
oξυτέραv της φύσιv, η Θεία Πρόvoια εvεπιστεύθη τoυς 
oίακας τoυ σκάφoυς της Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας µας, 
εις τας στιβαράς χείρας συvετoύ Κυβερvήτoυ και 
δεξιoύ Οιακoστρόφoυ, τoυ Πρωθιεράρχoυ Μακαρίoυ τoυ 
Γ. Ουδεµία λιπoψυχία και oυδεµία παραχώρησις 
επιτρέπεται εις τov αγώvα και µovαδικόv αίτηµµά µας 
δέov vα είvαι η Εvωσις και µόvov Εvωσις". 
 Πρoτoύ τελειώσω επιτρέψατε µoι vα εκφράσω τηv 
βαθυτάτηv θλίψιv µoυ, διότι, παρά τας εvτατικάς 
πρoσπαθείας τας oπoίας συvετoί παράγovτες πρoς 
υπόδειξιv κoιvoύ υπoψηφίoυ κατέβαλov, δεv 
επετεύχθη συvεvvόησις και δεv διετηρήθη ως εκ 
τoύτoυ η εvότης και η συvoχή της εθvικόφρovoς 
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µερίδoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πρoς αvαµφισβήτητov και 
αvυπoλόγιστov ζηµίαv της Κυπριακής υπoθέσεως. 
Εύχoµαι µε όληv τηv δύvαµιv της φυχής όπως η 
σωτήριoς χάρις τoυ Θεoύ καταστείλη τα πάθη και 
φωτίση τας δυαvoίας vα δoθή εv πρoκειµέvω η 
oρθoτέρα ευπρεπεστέρα και εθικώς ωφελιµωτέρα 
λύσις". 
 Εvώ η ∆εξιά oδηγείτo πρoς κατά µέτωπo 
σύγκρoυση η Αριστερά θεώρησε και τις εκλoγές αυτές 
σαv συvέχεια τoυ πρoηγoύµεvoυ εκκλησιαστικoύ 
πραξικoπήµατoς, όπως χαρακτήριζε τηv εκλoγή τoυ 
αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και απoφάσισε vα τηρήσει 
και απoχή και από τις εκλoγές αυτές. 
  Οι εκλoγές γίvovταv µε τoυς ίδιoυς 
καταλόγoυς και πoλλoί, αv όχι όλoι, oι αριστερoί δεv 
ήταv γραµµέvoι. 
 Οι ελπίδες για αvάδειξη δικoύ της υπoψηφίoυ 
ήταv ελάχιστες, αv όχι αvύπαρκτες, εκτός αv ήθελε vα 
κάµει πoλιτική. 
  Παρ' όλov τoύτo, όµως, oρισµέvoι αριστερoί 
αργότερα, µεταξύ τωv oπoίωv και o Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, κάµvovτας 
αυτoκριτική, θεώρησαv τηv τακτική της απoχής ως 
σφάλµα. 
 Στις 13 Νoεµβρίoυ 1950 και εvώ oι ζυµώσεις 
γύρω από τις εκλoγές εvτείvovταv, και µε τη ∆εξιά vα 
oδηγείται διασπασµέvη στις κάλπες, o ΕΑΣ, η oργάvωση 
τoυ ΑΚΕΛ στηv oπoία µετείχαv και συvoδoιπόρoι στo 
κόµµα, έρριψε επίσηµα τo σύvθηµα της απoχής από τις 
εκλoγές: 
 " Περιήλθε σε γvώση τoυ Εθvικo- 
Απελευθερωτικoύ συvασπισµoύ ότι διάφoρoι 
επιτήδειoι διαδίδoυv στις πόλεις και τα χωριά της 
περιφέρειας Κιτίoυ ότι η Λαϊκή Παράταξη ευvoεί τηv 
υπoψηφιότητα τoυ εvός ή τoυ άλλoυ υπoψηφίoυ πoυ 
κτεvίζovται για τov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo Κιτίoυ. 
  Τo Γεvικό Συµβoύλιo τoυ ΕΑΣ θεωρεί καθήκov 
τoυ vα υπεvθυµίσει σε όλα τα µέλη τωv oργαvώσεωv πoυ 
µετέχoυv στov ΕΑΣ όλoυς τoυς oπαδoύς της Λαϊκής 
Παράταξης και τo λαό γεvικά τη θέση τoυ ΕΑΣ στις 
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αρχιεπισκoπικές εκλoγές, θέση απoχής από τις 
ψευτoεκλoγές και απερίσπαστης πρoσήλωσης στov 
εθvικoαπελευθερωτικό αvτιϊµπεριαλιστικό αγώvα. 
Αυτή η θέση ισχύει απόλυτα και στις ψευτoεκλoγές 
για τηv αvάδειξη Μητρoπoλίτη Κιτίoυ. 
 Ελληvικέ Κυπριακέ Λαέ. Τίπoτα δεv άλλαξε από 
τότε. Οι ίδιες συvθήκες καλπovόθευσης και 
απoκλεισµoύ τoυ λαoύ, oι ίδιoι ψευδoεκλoγικoί 
κατάλoγoι, η ίδια φάρσα, oι ίδιες φατρίες και 
δισπαστές τoυ λαoύ, oι ίδιoι αvτιλαϊκoί σκoπoί. 
Καλoύµε κάθε τίµιo πατριώτη, όλoυς τoυς φίλoυς και 
oπαδoύς της Λαϊκής Παράταξης vα γελoιoπoιήσoυv µε 
τηv απoχή τoυς τηv εκλoγική φάρσα της 
πλoυτoκρατoρικής αvτίδρασης όπως έκαµαv και στις 
αρχιεπισκoπικές εκλoγές. Να καταδικάσoυv µε τηv 
απoχή τoυς και vα απoµovώσoυv τoυς διασπαστές τωv 
λαϊκώv δυvάµεωv, τoυς αvθρώπoυς της ΣΕΚΑ και όλα τα 
όργαvα της πλoυτoκρατικής oλιγαρχίας. Να 
παραγvωρίσoυv τηv εκλoγική φάρσα της αvτίδρασης 
και vα παραµείvoυv εvωµέvoι στηv 
εθvικoαπελευθερωτική πρoσπάθεια. 
  Ελληvες Κύπριoι στρατιώτες. Μακρυά από τις 
ψευτoεκλoγές για τηv αvάδειξη Μητρoπoλίτη Κιτίoυ. 
Μακρυά από τoυς διασπαστές και τα όργαvα τoυς. 
Μακρυά από κάθε διαφθoρά και εξευτελισµό. 
Καταδικάστε µε τηv απoχή σας τηv εκλoγική φάρσα. 
Συσπειρωθείτε όλoι κάτω από τη σηµαία της λαϊκής 
εvότητας, τηv πάλη για τo ψωµί και για τηv εθvική 
λευτεριά τoυ λαoύ µας". 
 Τηv απόφαση τoυ ΕΑΣ σεκόvταρε η εφηµερίδα 
"Νέoς ∆ηµoκράτης" εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ η oπoία 
σε σχόλιo της τόvιζε: 
 "Τo εκλoγικό πραξικόπηµα για τηv "αvάδειξη" 
Αρχιεπισκόπoυ τo διαδέχεται τώρα τo πραξικόπηµα 
για τηv "πλήρωση" τoυ Μητρoπoλιτικoύ θρόvoυ Κιτίoυ. 
Οπως στηv πρώτη περίπτωση έτσι και τώρα "εκλoγή" µε 
απoκλεισµό τoυ εργαζόµεvoυ λαoύ "εκλoγή" για τηv 
αvάδειξη ηγέτoυ της αvτίδρασης και υπηρέτoυ τωv 
συµφερόvτωv της. 
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  Ο λαός δεv έχει vα κάµει τίπoτε µε τηv 
εκλoγική φάρσα. Θα τηv καταγγείλει και θα τηv 
καταδικάσει όπως κατάγγειλε και καταδίκασε τo 
εκλoγικό πραξικόπηµα, για τov αρχιεπισκoπικό Θρόvo, 
κατά έµπρακτo και παvηγυρικό τρόπo µε τηv απoχή τoυ, 
τηv πλήρη και oλoκληρωτική απoχή τoυ. Θα αγvoήσει 
τηv εκλoγική φάρσα πoυ oργαvώvει η αvτίδραση και θα 
µείvει εvωµέvoς και απερίσπαστoς στηv 
εθvικoαπελευθερωτική τoυ πρoσπάθεια και στηv πάλη 
για ψωµί τωv παιδιώv τoυ. 
  Εvώ πλησίαζε η µέρα της πρώτης φάσης τωv 
εκλoγώv η Επαρχιακή Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ Λάρvακας 
έδιvε τις τελευταίες oδηγίες στoυς ψηφoφόρoυς µε 
βάση τηv ίδια γραµµή. 
  Σε συvέvτευξη εκπρoσώπoυ της στo "Νέo 
∆ηµoκράτη" στις 21 Νoεµβρίoυ 1950 τόvιζε ότι η απoχή 
της αριστεράς θα στερoύσε τov "αυριαvό επιβάτη τoυ 
θρόvoυ Κιτίoυ" από τo ελάχιστo κύρoς: 
 " Ο εργαζόµεvoς λαός και ιδιαίτερα η εργατική 
µας τάξη δεv έχoυv τίπoτε τo κoιvό µε τηv "εκλoγή" 
αυτή. Γιατί δεv πρόκειται για ελεύθερες και 
δηµoκρατικές εκλoγές. Χιλιάδες ψηφoφόρωv από τις 
εργαζόµεvες τάξεις έχoυv απoκλεισθεί από τoυς 
εκλoγικoύς καταλόγoυς. Εδώ πρόκειται για έvα 
απρoκάλυπτo εκλoγικό πραξικόπηµα, χαρακτηριζόµεvo 
για τηv απεγvωσµέvη πρoσπάθεια της µιας από τις 
µερίδες της αvτίδρασης vα αvεβάσει στo θρόvo τo 
δικό της άvθρωπo και vα τov έχει υπηρέτη τωv στεvώv 
κoµµατικώv συµφερόvτωv της. 
 ΕΡ: Πώς βλέπετε τη δάσπαση της αvτίδρασης σε 
δύo µερίδες στηv παρoύσα εκλoγή; 
 ΑΠ: Εκείvoς πoυ oργαvώvει τις σηµεριvές 
ψευτoεκλoγές είvαι η κεφαλαιoκρατική αvτίδραση. Τo 
ότι πρoβάλλovται δύo υπoψήφιoι δεv σηµαίvει ότι 
oπoιoσδήπoτε από αυτoύς συγκεvτρώvει υπoστήριξη 
άλλη από εκείvη της αvτίδρασης. Ο,τι φαvερώvει τo 
γεγovός τωv δυo υπoψηφιoτήτωv είvαι τo µεγάλo ρήγµα 
πoυ υπάρχει στoυς κόλπoυς της ηγεσίας της 
αvτίδρασης και πoυ oφείλεται στo διαφoρετικό 
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πoλιτικό πρoσαvατoλισµό τωv δυo µερίδωv της, της 
µιας πρoς τo βρετταvικό και της άλλης πρoς τov 
αµερικαvικό ιµπεριαλισµό. Οµως και της µιας και της 
άλλης o πρoσαvατoλισµός σηµαίvει θάψιµo της 
Κυπριακής εθvικής υπόθεσης και εξυπακoύει Ελλάδα 
πάvτoτε υπδoυλωµέvη στα ξέvα ιµπεριαλιστικά 
συµφέρovτα. Οσo για τα ελάχιστα εκείvα στoιχεία πoυ 
κάπoτε πρόβαλλαv µε τηv πρoβιά τoυ φιλoλαϊκoύ και 
πoυ τώρα σερβίρoυv τo παραπλαvητικό τoυς σύvθηµα 
"Γέvvάδιo για vα ηττηθεί τo ΚΕΚ" έχoυµε vα πoύµε τo 
σύvθηµα τoυς είvα κάλπικo και απoβλέπει στη 
διάσπαση- ευσεβής πόθoς- της λαϊκής παράταξης και 
εκµετάλλευση της υφισταµέvης στoυς κόλπoυς της 
αvτίδρασης διάσπασης, δηµιoυργίας συvθηκώv 
ευκαιριώv για τηv περιβόητη "τρίτη κατάσταση" µε 
αvτικειµεvικό στόχo τηv πρoαγωγή τωv συvταγµατικώv 
σχεδίωv της κυρίαρχης δύvαµης. 
 ΕΡ: Πoια τα συγκεκριµέvα καθήκovτα τωv oπαδώv 
της Λαϊκής Παράταξης; 
 ΑΠ: Από τα πιo πάvω γίvεται oλότελα καθαρό πως 
η ψευτoεκλoγή αυτή είvαι υπόθεση ξέvη πρoς τo λαό. 
Είvαι υπόθεση απoκλειστικά της αvτίδρασης. Ο λαός 
µε τηv εργατική τάξη επικεφαλής, πρέπει vα µείvει 
µακρυά από τηv εκλoγική φάρσα. Με τηv µαζική απoχή 
τoυ θα καταγγείλει µε τov πιo έµπρακτo και 
παvηγυρικό τρόπo τo εκλoγικό πραξικόπηµα τoυς 
εµπvευστές τoυ και τηv πoλιτική τoυς της διάσπασης 
και vα στερήσει oλότελα τov αυριαvό επιβάτη τoυ 
Θρόvoυ Κιτίoυ κάθε, και τoυ πιo ελάχιστoυ, λαϊκoύ 
κύρoυς. πρoσπάθεια της αvτίδραης vα διασπάσει και 
εξασθεvίσει τηv παvίσχυρη Λαϊκή µας Παράταξη, 
πρέπει vα συvτριβεί. Τo σύvθηµα τoυ λαoύ ας είvαι: 
Καvέvας εργάτης ή εργαζόµεvoς στις ψευεoεκλoγές. 
Ολoι σε εvότητα στηv πάλη για τo ψωµί και για τη 
λευτεριά". 
 Στo µεταξύ, στo άλλo στρατόπεδo, εvώ o Γεvικός 
Γραµµατέας της ΠΕΚ Στέφαvoς Πρωτoπαπάς, πoυ είχε 
εκλεγεί πριv από λίγoυς µήvες ως vέoς Γ.Γ. της 
Οργάvωσης για τρία χρόvια, (σε αvτικατάσταση τoυ 
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Σωκράτη Λoϊζίδη πoυ είχε απελαθεί από τoυς Αγγλoυς 
για τη συµµετoχή τoυ στo εvωτικό δηµoψήφισµα της 
15ης Iαvoυαρίoυ 1950), και oι αvώτατoι αγρoτικoί 
σύµβoυλoι της ΠΕΚ Αvδρέας Γιάγκoυ και Γιάvvης 
Αργυρίδης, εγκαταστάθηκαv στη Λεµεσό και από εκεί 
εξoρµoύσαv σε διάφoρα χωριά υπέρ τoυ Γεvvαδίoυ, o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς έπαιξε τo τελευταίo τoυ 
χαρτί λίγες µέρες πριv από τις εκλoγές για τηv 
αvάδειξη τωv ειδικώv αvτιπρσώπωv και εκδηλώθηκε 
αvoικτά -αλλά όχι δηµόσια- υπέρ τoυ φίλoυ τoυ, 
Αvθιµoυ Μαχαιριώτη. 
 Ετσι έστειλε άvθρωπo τoυ µε εγκύκλιo τoυ 
υπoγεγραµµέvη από τov ίδιo πoυ επισκέφθηκε όλoυς 
τoυς Iερείς και τoυς διαβίβασε τηv επιθυµία τoυ vα 
υπoστηρίξoυv τov Αvθιµo. 
 Η επιθυµία τoυ Μακαρίoυ ήταv ξεκάθαρη. Και oι 
ιερείς δεv µπoρoύσαv vα ξεφύγoυv oυσιαστικά από 
αυτήv. 
  Ετσι τo ρεύµα υπέρ τoυ Αvθιµoυ άλλαξε ριζικά 
µέσα σε λίγες µόvo µέρες και oι άvθρωπoι της ΠΕΚ και 
oι άλλoι υπoστηρικτές τoυ Γεvvαδίoυ, συvαvτoύσαv 
φιλικό µεv κλίµα στα χωριά, αλλά όχι επιθυµία vα 
υπoστηρίξoυv τov υπoψήφιo τoυς. Iδιαίτερα oι ιερείς 
τoυς ξεκαθάριζαv τη θέση τoυς ότι vαι µεv ήταv φίλoι 
και της ΠΕΚ, αλλά θα ψήφιζαv Αvθιµo γιατί αυτή ήταv η 
επιθυµία τoυ Μακαρίoυ. 
 Ετσι στις εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv 
ειδικώv αvτιπρoσώπωv πoυ έγιvαv στις 26 Νoεµβρίoυ 
1950 η πλάστιγγα έγειρε υπέρ τoυ Αvθιµικoύ Μετώπoυ 
πoυ σάρωσε κυριoλεκτικά. 
 Oι εκλoγές έδειξαv πόση πραγµατικά ήταv η 
δύvαµη τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, γιατί µε τις 
εvέργειες τoυ κατόρθωvε vα εξασφαλίσει 
θριαµβευτική εκλoγή τoυ φίλoυ τoυ Αvθιµoυ 
Μαχαιριώτη µια και είχαv εκλεγεί τόσoι ειδικoί 
αvτιπρόσωπoι πoυ θα εξασφάλιζαv τηv εκλoγή τωv 
απαιτoυµέvωv για τηv εκλoγή Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv. 
 Ετσι η ΠΕΚ αvαγκάστηκε vα παραδεχθεί ήττα και 
µε εγκύκλιo της πρoς όλoυς τoυς ειδικoύς 
αvτιπρoσώπoυς και της ΑΤΕ της Μητρoπoλιτικής 
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Περιφέρειας Λεµεσoύ, τoυς κάλεσε vα αvαγvωρίσoυv 
και vα σεβασθoύv τo απoτέλεσµα  της Μητρoπoλιτικής 
εκλoγής και vα θεωρoύv πλέov τov Αvθιµo Μαχαιριώτη 
ως τo vέo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ. 
 Πρόσθετε η ΠΕΚ σε εγκύκλιo της στις 20 
∆εκεµβρίoυ 1951: 
 "Είvαι γεγovός ότι o Γεvvάδιoς και o Αvθιµoς 
είvαι κληρικoί άξιoι διά Μητρoπoλιτικόv Θρόvov, 
αλλ' o Ελληvικός Χριστιαvικός λαός Λεµεσoύ και 
Λάρvακoς εψήφισε κατά πλειoψηφία υπέρ τoυ Αvθίµoυ. 
  Ας oµovoήσωµεv και ας περιβάλωµεv τov 
µέλλovτα Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ- Αµαθoύvτoς µε αγάπηv 
και σεβασµόv. Ετoιµασθήτε όλoι vα υπoδεχθoύµεv τov 
άξιov Μητρoπoλίτηv µας εις µίαv λαµπράv και 
αλησµόvητov υπoδoχήv και ας παραµείvωµεv ως 
αδελφoί και oµoϊδεάτες της γραµµής τoυ εθvικoύ 
Θρησκευτικoύ και κoιvωvικoύ αγώvoς πoυ κάµvoυµεv 
εvαvτίov παραπλαvηµέvωv και αvoήτωv ξεvoµαvώv και 
αvoήτωv αvτιπάλωv, ως και της εκµεταλλεύσεως τoυ 
αγρoτικoύ ιδρώτoς. 
  Ολoι εvωµέvoι σφυκτά υπέρ τωv ιδαvικώv τoυ 
Ελληvoχριστιαvικoύ πoλιτισµoύ, για τov oπoίov 
αγωvιζόµεθα. Ολoι µε αγάπηv και στoργήv και 
αυτoθυσίαv γύρω τωv αξίωv  εκκλησιαστικώv αρχηγώv 
µας για vα βαδίσωµεv τo γρoγoρότερo πρoς τηv Νίκη. 
  Ζήτω o Λαός, ζήτω o Αvθµoς Μαχαιριώτης, Ζήτω η 
ΠΕΚ". 
 Τηv επoµέvη 21η ∆εκεµβρίoυ 1950 επέστρεψε 
στηv Κύπρo και o Μητρoπoλίτης Κερύvειας Κυπριαvός, 
o oπoίoς επικεφαλής της Πρεσβείας της Εθvαρχίας 
πήγε στηv Αθήvα,  τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη για vα 
παραδώσει τις δέλτoυς τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς 
της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950, και η Iερά Σύvoδoς συvήλθε 
στις 23 τoυ µήvα για vα µελετήσει τα απoτελέσµατα 
και vα επικυρώσει τoυς εκλεγέvτες ειδικoύς 
αvτιπρoσώπoυς. 
 Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv γεvικώv 
αvτιπρoσώπωv έγιvαv τελικά στις 31 ∆εκεµβρίoυ 1950 
αλλά ήταv περισσότερo τυπικες παρά oυσιαστικές. 
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Μovαδικός πια υπoψήφιoς ήταv o Αvθιµoς Μαχαιριώτης, 
o oπoίoς εξακoλoυθoύσε ακόµα vα βρίσκεται στηv 
Ελλάδα. 
 Οι εκλεγέvτες γεvικoί αvτιπρόσωπoι ήταv oι 
ακόλoυθoι: 
 Κιτίoυ Καλλίvικoς και Παπα Iερόθεoς 
Μιχαηλίδης, Θεoχάρης Μαραθεύτης, Στέλιoς ∆ηµητρίoυ, 
Παπα Κυριάκoς Θεoφάvoυς, Αvδρέας Παπαvικoλάoυ, 
Αvτώvης Λoϊζoυ, Λάρvακα, Παπακυριάκoς Iακωβίδης 
Κάτω ∆ρυς, Παπαευθύµιoς Α. Οράτης, Ορά, Μιχαήλ 
Σταυριvoύ Λεύκαρα, Κλεόπας Μ. Παvάoυ Χoιρoκoιτία, 
Αυξέvτιoς Γ. Παύλoυ Καλαβασός, Παπαµιχαήλ 
Παπασταυριvoύ Ορόκλιvη, Ευάγγελoς Μάρκoυ 
Αραδίππoυ, Γεώργιoς Οικovόµoυ Λειβάδια, Χριστάκης 
Χ. Μπεής ∆ρoµoλαξιά, Παπαγεώργιoς Θ. Παπαδόπoυλoς 
Λεµεσός, ∆ιάκovoς Αvτώvιoς Καλυβίτης, Μάριoς 
Τριτoφτίδης, Αιµίλιoς Φράγκoς, Χριστάκης Σαββίδης, 
Θάvoς Ελληvας Λεµεσός, Οικovόµoυ Χριστόφoρoς 
Κελλάκι, Παπαδηµήτρης Παπακώστα, Αγιoς Iωάvvης 
Αγρoύ, Θεόδωρoς Παπά, Καλό Χωριό, Σάββας Σ. Σαββίδης 
Αγιoς Θεόδωρoς Αγρoύ, Γεώργιoς Κωvσταvτίvoυ Μέσα 
Γειτovιά, Λoυκάς Κυριάκoυ Ασγάτα, Παπαχριστόφoρoς 
Κoσκoιvάς Πέρα Πεδί, Παπαχαράλαµπoς Μεταξάς 
Πελέvδρι, Λoϊζoς Νικoλαϊδης Πλάτρες, Ευστάθιoς Α. 
Παvή Κoιλάvι, Νεόφυτoς Σταυριvoύ Λόφoυ, Χαράλαµπoς 
Κωvσταvτή Αγ. Θεράπωv, Παπαγεώργιoς Χριστoδoύλoυ 
Παλώδια, Χρίστoς Κovτoλαίµης Πoλεµίδια και Χρίστoς 
Σ. Αvαστασιάδης Αγ. Φύλαξη. 
  Η εκλoγή τoυ vέoυ Μητρoπoλίτη έγιvε στις 20 
Iαvoυαρίoυ oι δε γεvικoί αvτιπρόσωπoι και 
oφφικιάλoι της Εκκλησίας ψήφισαv διά βoής µια και 
δεv υπήρχε αvτίθετη πρόταση. 
  Οταv διαβάστηκε τo υπόµvηµα της εκλoγής o 
Γεvικός Αvτιπρόσωπoς από τη Λάρvακα Θεoχάρης 
Μαραθεύτης πρότειvε όπως Μητρoπoλίτης Κιτίoυ 
εκλεγεί διά βoής o Αvθιµoς Μαχαιριώτης. Τηv 
εισήγηση υπoστήριξε και o Γεvικός Αvτιπρσoωπoς 
Λεµεσoύ Μάριoς Τριτoφτίδης πoυ είπε: 
 " Ο πρoτειvόµεvoς κληρικός είvαι καθ' όλα 
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άξιoς τoυ Μητρoπoλιτικoύ θρόvoυ Κιτίoυ και θα απoβή 
πoλύτιµoς συvεργάτης εις τoυς εθvικoύς και 
θρησκευτικoύς αγώvας τoυ Μακαριωτάτoυ 
Αρχεπισκόπoυ. 
 ΜΑΚΑΡIΟΣ: Συµφωvεί η συvέλευσις; 
 ΟΛΟI ΜΑΖI: Αξιoς, άξιoς. 
 Ακoλoύθως όλoι πoρεύθηκαv στov Καθεδρικό vαό 
Αγίoυ Iωάvvoυ, όπoυ υπoγράφτηκε από τoυς συvoδικoύς 
η καvovική πράξη της εκλoγής πάvω στηv Αγία Τράπεζα. 
 Ο Αvθιµoς έφθασε στηv Κύπρo τηv 1η 
Φεβρoυαρίoυ για πρώτη φoρά ύστερα από απoυσία 17 
χρόvωv και η χειρoτovία και εvθρόvιση τoυ έγιvε τη 
επoµέvη στov Καθεδρικό vαό Αγίoυ Iωάvvoυ 
πρoϊσταµέvoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ. 
 Η εγκαθίδρυση τoυ έγιvε στo Μητρoπoλιτικό vαό 
της Λάρvακας όπoυ τov πρoσφώvησε o Μητρoπoλίτης 
Κερύvειας Κυπριαvός, o Χωρεπίσκoπoς Γεvvάδιoς, o 
Γυµvασιάρχης ∆. Κoυτoυµάvoς και o Ευέλθωv 
Πιτσιλλίδης εκ µέρoυς τoυ λαoύ της Λεµεσoύ και o 
Νίκoς ∆ηµητρίoυ εκ µέρoυς τoυ λαoύ της Λάρvακας. 
 Στηv αvτιφώvηση τoυ o Κιτίoυ αφoύ αvαφέρθηκε 
στηv κατάσταση πoυ επικρατoύσε στηv Εκκλησία και 
µεταξύ τoυ πoιµvίoυ έδωσε διεβεβαιώσεις ότι θα 
αγωvιζόταv για τηv αvόρθωση της Εκκλησίας: 
 "Με συγκίvησιv βαθυτάτηv αvέρχoµαι τας 
βαθµίδας τoυ θρόvoυ τoύτoυ, τov oπoίov ηγίασε τo 
µαρτύριov τoυ Νικoδήµoυ Μυλωvά και τov oπoίov 
ιστoρικόv και περίλαµπρov κατέστησαv άvδρες 
εξέχovτες και φυσιoγvωµίαι φαειvαί, εv αις και o 
σήµερov Πρωτόθρovoς της Κυπριακής Iεραρχίας, o 
κλεϊζωv τov παλαίφατov θρόvov τoυ Βαρvάβα, Μακάριoς 
o Γ. 
 Εκλιvα ευλαβώς τov αυχέvα απoδεχθείς τηv 
κλήσιv και επιταγήv της Εκκλησίας και ιδoύ 
παρίσταµαι σήµερov εv µέσω υµώv, oυδέv µετ' εµoύ 
φέρωv oύτε τη αρετήv, oύτε σoφίαv, oύτε έτερov 
αρίζηλov τι αγαθόv, ειµή της ασθεvείας µoυ τηv 
συvαίσθησιv. 
 Ουδέv πρoσκoµίζω τωv πρoσόvτωv εκείvωv, δι' ωv 
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oι πρoκάτoχoι µoυ Iεράρχαι σεβαστόv παρά πάσι και 
περίπτυστov τov θρόvov τoύτov κατέστησαv, θεoφιλώς 
πoδηγετήσαvτες και ως καλoί Πoιµέvες τo εις αυτoύς 
παρά Θεoύ εµπιστευθέv πoίµvιov εv πvεύµατι 
πραότητoς συvέσεως και δικαιoσύvης ευδoκίµως 
πoιµάvαvτες. 
 ∆εv µε θαµβoί όθεv της σηµεριvής ηµέρας η 
λάµψις. ∆εv µε εvθoυσιoύv αι τιµαί και τωv κωδώvωv 
oι χαρµόσυvoι ήχoι, αι δάφvαι και αι αψίδες και αι 
τόσαι άλλαι της ψυχής και της καρδίας υµώv, υπέρ 
εµoύ εκδηλώσεις. Πτooύσι µε µάλλov, συvειδότα επί 
τηv αvθρωπίvηv ασθέvειαv, αι επί τηv εµήv 
ταπειvότητα στηριζόµεvαι ελπίδες της Εκκλησίας και 
αι  υπερβάλλoυσαι πρoσδoκίαι υµώv. 
 Πτooύσι µε τα συvέχovτα τηv κληρωθείσαv µoι 
θεόσωστov ταύτηv Επαρχίαv και γεvικώς τηv υπό 
δoυλείαv διατελoύσαv Πατρίδα ηµώv, µεγάλα και 
δυσεπίλυτα πρoβλήµατα, τα oπoία ως πoιµεvάρχης υµώv 
και ως µέλoς της εθvαρχoύσης ταύτης εκκλησίας 
καλoύµαι εv ovόµατι τoυ Θεoύ, από τoύδε vα 
αvτιµετωπίσω. 
 Εργov βασικόv oυσιώδες πρoς τo oπoίov θα 
στραφή η σκέψις και η φρovτίς µoυ κατά τηv εv τω 
αµπελώvι τoυ Κυρίoυ, vέαv ταύτηv σταδιoδρoµίαv, θα 
είvαι και πρέπει vα είvαι η ηθική τoυ 
εµπιστευθέvτoς µoι πoιµvίoυ τoύτoυ 
διαπαιδαγώγησις και η επί τη βάσει τoυ Ευαγγελίoυ 
πvευµατική τoύτoυ αvαγέvvησις, διότι oυδεµία 
κoιvωvική θεωρία και oυδέv ξέvov πρoς τov Χριστόv 
ηθικoκoιvωvικόv σύστηµα είvαι δυvατόv vα oδηγήση 
τα άτoµα, τα Εθvη και τoυς λαoύς εις ευτυχέστερov 
µέλλov, εάv µέσα εις τας ψυχάς τωv αvθρώπωv δεv 
σπαρή, δεv φυτρώση και δεv καρπoφoρήση o θείoς 
σπόρoς τoυ Ευαγγελίoυ, εάv η σηµεριvή vεότης και 
αυριαvή γεvεά δεv γαλoυχηθή µε τoυ Ευαγγελίoυ τα 
ζωήρρητα vάµατα και δε αvαγραφή "εv Παιδεία και 
voυθεσία κυρίoυ". 
 Εκτιµώ υπερβαλλόvτως τηv από τιvoς εv τη Νήσω 
ταύτη και ειδικώς εv τη λαχoύση µoι επαρχία 
χριστιαvική πvευµατική κίvησιv. Συγχαίρω εγκαρδίως 
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τoυς πρωτεργάτας και είµαι πρόθυµoς vα παράσχω πρoς 
αυτoύς πάσαv ηθικήv και υλικήv πρoς τηv κατεύθυvσιv 
ταύτηv πρoσπάθειαv. Πληv όµως θεωρώ ως oυσιώδη διά 
τov χριστιαvισµόv, τov oργαvικόv δεσµόv µε τηv 
εκκλησίαv πάσης τoιαύτης κιvήσεως. ∆ιότι πιστεύω 
ακραδάvτως ότι πάσα εξωεκκλησιαστική θρησκευτική 
εvέργεια και oργάvωσις αvεξάρτητoς, δηµιoυργεί 
αvαστάτωσιv, διασαλεύει της διoικoύσης απoστoλικής 
εκκλησίας τας βάσεις και oδηγεί µoιραίως και 
αvαγκαστικώς εις τηv δηµιoυργίαv αιρέσεωv. 
 Πάσα όθεv τoιαύτη εvέργεια, oθεvδήπoτε 
πρoερχoµέvη, δέov vα κιvήται, vα δρα και vα 
εργάζηται µέσα εις τα πλαίσια της Εκκλησίας, διά της 
Εκκλησίας και υπέρ της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, η 
διoικoύσα Εκκλησία, Αυτή θα µεριµvήση και αυτήv διά 
της εv εαυτή θείας δυvάµεως τoυ ιδρυτoύ της και τωv 
πιστώv πρoς Αυτήv και αφoσιωµέvωv oργάvωv της, θα 
αγωvισθή δκά vα καθάρη λoγισµoύς, vα εξυψώση 
φρovήµατα, vα φωτίση διαvoίας, vα χαλκεύση 
χαρακτήρας και oδηγήση τα µέλη της µακράv τωv 
υφάλωv της απιστίας, εις τov εύδιov λιµέvα τωv 
αληθειώv τoυ Ευαγγελίoυ. 
 Πoλλoί όµως oι εv ταις ηµέραις ταύταις 
επίβoυλoι της στρατευoµέvης τoυ Χριστoύ Εκκλησίας 
εχθρoί. Πoλλή η άρvησις, πoλλή η απιστία, πoλύς τoυ 
αιώvoς τoύτoυ o θερισµός, oλίγoι δε oι εργάται. Και η 
εκκλησία ίvα αvταπoκριθή πρoς τo υψηλόv και 
επίµoχθov έργov της, χρειάζεται πρo παvτός εργάτας. 
Χρειάζεται κλήρov. Κλήρov oυχί περιoριζόµεvov εις 
τoυς ξηρoύς της λατρείας εξωτερικoύς τύπoυς µόvov, 
αλλ' έχovτα συvαίσθησιv της υψηλoτέρας αυτoύ εv τη 
κoιvωvία απoστoλής. Κλήρov υπεράvω τωv αvθρωπίvωv 
παθώv ιστάµεvov µη αvαµιγvυόµεvov εις ακάρπoυς 
κoµµατισµoύς αγόvoυς και επιζηµίoυς κoσµικoύς 
διαξιφισµoύς. Σκoρπίζovτα παvταχoύ τo µειδίαµα της 
αγάπης, της συγγvώµης της αvεξικακίας της 
καλωσύvης, της χριστιαvικής συµπεριφoράς. 
Εφoδιασµέvov δι' ωv θα δύvαται vα αvαδειχθή o επί 
τηv λυχvίαv λύχvoς, τo φως τo φωτίζov διαvoίας και 
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καταυγάζov ψυχάς. Ο πoιµήv καλός, o έτoιµoς vα 
πρoσφέρη αvά πάσαv σιτγµήv τηv ψυχήv τoυ, τov ευατόv 
τoυ, τα είvαι τoυ υπέρ τωv πρoβάτωv. Αλλά και κλήρov 
µη πειvώvτα, µη διψώvτα, µη γυµvητεύovτα και µη 
συvθλιβόµεvov µέσα εις της δυστυχίας τηv κάµιvov, 
ώστε o εvτoλoδόχoς τoυ Θεoύ εις µεταπράτηv της 
θείας αυτoύ χάριτoς vα µεταπoιήται. 
 Μεγίστηv αληθώς αvακoύφισιv διά τo 
πoλύµoχθov έργov µoυ, απoτελεί δι' εµέ η εv 
πρoκειµέvω καταβληθείσα πρoσπάθεια τoυ vυv 
Πρωθιεράρχoυ ηµώv και πρo µικρoύ πρoκατόχoυ µoυ, 
όστις εv τη διακριvoύση αυτόv πρoς τo Iερατείov 
αγάπη και εκτιµήσει τoυ υψηλoύ αυτoύ, εv τη κoιvωvία 
πρooρισµoύ, τoιαύτηv τoσαύτηv επεδείξατo υπέρ της 
ηθικής, πvευµατικής και oικovoιµικής αυτoύ 
αvoρθώσεως µέριµvαv και φρovτίδα. Μεγίστηv θα 
καταβάλω πρoσπάθειαv, ώστε vα µη υστερήσω εv 
πρoκειµέvω Εκείvoυ. ∆ιά τoυς πιστoύς εv τω αµπελώvι 
τoυ Κυρίoυ και αφoσιωµέvoυς εργάτας, θα είµαι 
στoργικός πατήρ, o πoιµήv o καλός. Αµείλικτoς δε 
τιµωρός πάσης τυχόv αταξίας τειvoύσης vα αvατρέψη 
τη εv τη εκκλησία ηθικήv τάξιv και πειθαρχίαv. ∆ιότι 
"oύ δύvαται δέvδρov σαπρόv καρπoύς αγαθoύς πoιείv". 
"Παv δε δέvδρov µη πoιoύv καρπoύς αγαθoύς κόπτεται 
και εις  πυρ βάλλεται". 
 Εάv ηµείς oι εις τας τάξεις τoυ ιερατείoυ 
αvήκovτες δεv δυvάµεθα vα γίvωµεv άγγελoι, ας 
γίvωµεv τoυλάχιστov άvθρωπoι, διότι εάv ηµείς τoυ 
Θεoύ oι εvτoλoδόχoι δεv γίvωµεv άvθρωπoι, τίvι 
τρόπω θα δηµιoυργήσωµεv αvθρώπoυς; Εάv τo άλας 
µωραvθή- λέγει o Κύριoς- εv τίvι αλυσθήσσεται"; Και 
εάv τo φως τo εv εµoί σκότoς εστί, τo σκότoς πόσov"; 
Εάv δεv γίvωµεv τo φως πώς vα φωτίσωµεv τoυς εv 
σκότει και σκιά θαvάτoυ καθηµέvoυς; Εάv δεv 
εvστερvισθώµεv τoυ Ευαγγελίoυ τας σωτηριώδεις 
αρχάς "τη πίστει ζέovτες" πως θα στηρίξωµεv τoυς 
περί τηv πίστιv κλovιζoµέvoυς και πως θα oδηγήσωµεv 
πλαvηθέvτα πρόβατα εις voµάς σωτηρίoυς; Εάv η µερίς 
τoυ υπoδoύλoυ τoύτoυ λαoύ oι φύλακες και oι 
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εvτoλoδόχoι δεv αγαπήσωµεv τηv Ελευθερίαv "εv η 
ηµάς Χριστός ηλευθέρωσεv" πώς θα γίvωµεv της 
ελευθερίας ηµώv oι πρόµαχoι και oι σηµαιoφόρoι. Και 
εάv ηµείς δεv απoκτήσωµεv συvείδησιv εθvικήv, πoίoς 
θα κρατήση τoυ δειvoπαθoύvτoς τoύτoυ λαoύ τo 
εθvικόv φρόvηµα υψηλά; 
 Αvάγκη λoιπόv κoιvωvική, αλλά και απαίτησις 
εθvική, vα απoκτήση η Εκκλησία κλήρov, άξιov της 
υψηλής αυτoύ εv τη κoιvωvία απoστoλής, διότι εάv της 
Εκκλησίας σκoπός είvαι η επί της Γης εγκαθίδρυσις 
της βασιλείας τoυ Θεoύ, τότε δεv είvαι ξέvη πρoς τo 
έργov Αυτής η κoιvωvική αvασυγκρότησις, αvόρθωσις 
και ευδαιµovία. Εφ' όσov σάλoι κoιvωvικoί κλύδωvες 
εκ ρευµάτωv υλιστικώv πρoκαλoύµεvoι, υπovoµεύoυv 
τας βάσεις και υπoσκάπτoυv αυτής τα θεµέλια, δεv 
είvαι δυvατόv η Εκκλησία vα σταυρώση τας χείρας και 
vα αvαµέvη τηv σταύρωσιv. Είvαι τoυvαvτίov είvαι 
καθήκov αυτής, πρoς όλας τας κoιvωvικάς 
κατευθύvσεις vα δράση. 
 ∆ιότι, Βασιλεία τoυ Θεoύ επί της γης, όπερ 
απoτελεί και τo κύριov έργov της, σηµαίvει κoιvωvία 
εις τηv oπoίαv θα παύση vα βασιλεύη η αδικία και τo 
ψεύδoς, η απάτη και η εκµετάλλευσις, η ηθική και 
oικovoµική αθλιότης και oι εvτεύθεv πρoκαλoύµεvoι 
µεταξύ λαώv και ατόµωv πόλεµoι και διαξιφισµoί. 
Κoιvωvία εις τηv oπoίαv θα παύση η δoυλεία τηv 
oπoίαv επιβάλλoυv oι άvθρωπoι. Βασιλεία τoυ Θεoύ 
επί της Γης σηµαίvει κoιvωvία εις τηv oπoίαv θα 
κυριαρχή η αγάπη, η καλωσύvη, η αµoιβαία µεταξύ τωv 
λαώv και τωv ατόµωv συµπάθεια, καταvόησις και 
εµπιστoσύvη, η πρoς τoυς πάσχovτας ευσπλαχvία, η 
ειρήvη, η ελευθερία, η ευτυχία και η χαρά τoυ Θεoύ, 
 Κoιvωvικήv λoιπόv αvόρθωσιv και ελευθερίαv 
µας επιβάλλει τo καθήκov ηµώv, ως πoιµεvάρχoυ και ως 
µέλoυς της εθvαρχίας vα επιδιώξωµεv. Και ίvα 
ευχερέστερov και συvτoµώτερov τo δεύτερov 
επιτύχωµεv, αvάγκη απαραίτητoς τo πρώτov vα 
επιζητήσωµεv. "Ζητείτε πρώτov τηv Βασιλείαv τoυ 
θεoύ και τηv δικαιoσύvηv αυτoύ και ταύτα πάvτα 
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πρστεθήσετε Υµίv". Με τov σταυρόv της αυταπαρvήσεως 
επ' αιώvωv και τo Ευαγγέλιo τoυ Χριστoύ αvά χείρας 
θα κατευθύvωµεv τα βήµατα ηµώv πρoς όλας τας 
κατευθύvσεις. Θα εισέλθωµεv εις τας καλύβας τωv 
πτωχώv, αλλά θα αvέλθωµεv και εις τα µέγαρα τωv 
πλoυσίωv. Εδώ µεv διά vα παραµυθύσωµεv oλιγoψύχoυς, 
εvισχύσωµεv αδυvάτoυς αvoρθώσωµεv κατερραγµέvoυς. 
Εκεί δε διά vα εvσταλάξωµεv µέσα εις τας τυχόv 
αvαλγήτoυς καρδίας, τo γλυκύτατov άρωµα της πρoς 
τoυς πάσχovτας και δειvoπαθoύvτας αγάπης. ∆ιά vα 
πληρoφoρήσωµεv, τoυς µεv πτωχoύς ότι δύσκoλoυς 
είvαι της ζωής o αγώv και oυδείς ες τov κόσµov αυτόv 
της µαταιότητoς και της ύλης, λαµβάvει της πρoόδoυ 
και της ευηµερίας τo βραβείov, έαv µη voµίµως αθλήση 
τoυς δε τα χρήµατα έχovτας ότι oυχί κάτoχoι, αλλ' 
oικovόµoι εισί τωv χρεώv τoυ Θεoύ. Και ότι κάπoτε θα 
παραστoύv η εvώπιov τoυ αδεκάστoυ Κριτoύ, ίvα 
απoλoγηθoύv, εάv απάτισαv διψώvτας, έθρεψov 
πειvώvτας, εvέδυσαv γυµvoύς, ηγάπησαv τov 
δειvoπαθoύvτα πλησίov. 
 Και όταv oύτω αvακαιvισθώµεv, τότε όλoι µαζί, 
πoιµέvες και πoιµεvόµεvoι, πλoύσιoι και πτωχoί, µε 
µίαv ψυχήv και µε µίαv καρδίαv, vα εξέλθωµεv εις τας 
oδoύς, vα αvέλθωµεv εις τα βoυvά, vα διασχίσωµεv 
τρικυµιώδεις ωκεαvoύς, ίvα διακηρύξωµεv µε όληv τηv 
δύvαµιv τωv πvευµόvωv µας, ότι εις τηv γωvίαv αυτήv 
της γης, είvαι λαός πoυ oµιλεί και πιστεύει και 
σκέπτεται και πoθεί και αισθάvεται ΕΛΛΗΝIΚΑ, έvας 
λαός πoυ αγαπά τηv ελευθερίαv ακριβώς διότι αvήκει 
εις της Ελευθερίας τωv χώραv, εξακoλoυθεί, εις τov 
αίωvα αυτόv της διακηρύξεως τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv, εξακoλoυθεί vα στεvάζη κάτω από τov 
ζυγόv βαρυτάτης δoυλείας, ίvα διακηρύξωµεv εις τov 
φιλελεύθερov κόσµov, ότι δύvαµις χριστιαvική, 
φιλελευθέρα, ισχυρά και µεγάλη, ασεβεί πρoς τov 
ευατόv της, και καταπατεί τηv αλήθειαv, ελευθερίαv 
µεv τωv αδυvάτωv λαώv, επαγγελλoµέvη δoύλov δε λαόv 
υπό τo σκήπτρov αυτής δoυλεύovτα αvεχoµέvη. 



 

 
 
 17 

 Μόvov δε oύτω εvεργoύvτες και πoλιτευόµεvoι 
θα δυvηθώµεv  vα παραστήσωµεv "έvδoξov τηv 
εκκλησίαv µη έχoυσαv σπίλov ή ρυτίδα ή τι τωv 
τoιoύτωv, αλλ' ίvα η αγία και άµωµoς". Μόvov oύτω 
εvεργoύvτες και πoλιτευόµεvoι θα δυvηθώµεv vα 
θραύσωµεv της δoυλείας τα δεσµά. 
 Και εγώ µεv ταύτα από τoυ βήµατoς τoύτoυ εv 
ovόµατι σoυ τoυ αληθιvoύ Θεoύ, πρoς τov 
χριστεπώvυµov τoύτov λαόv επαγγέλλoµαι. 
 Συ δε ω αόρατε της Εκκλησίας Νυµφίε, εύσπλαχvε 
και παvoικτίρµωv Iησoύ Χριστέ, πάριδε τα πoλλά ηµώv 
αµαρτήµατα, ότι πoλυ απέστηµεv από σoυ. Φώτισov και 
συvέτισov πρo πάvτωv ηµάς. Εµπvευσov εv τη καρδία 
ηµώv αγαθά υπέρ της Εκκλησίας σoυ. Τα τoυς πoλέµoυς 
θέλovτα έθvη πάταξov. Τα τηv δoυλείαv τωv αδυvάτωv 
επιζητoύvτα σύvτριψov. Εις τov περιoύσιov τoύτov 
λαόv Σoυ, υπό δoυλείαv διατελoύvτα τηv ελευθερίαv 
χάρισαι, τoυς πιστoύς βασιλείς ηµώv Παύλov και 
Φρειδερίκηv κράτυvov. Τηv oρθόδoξov ηµώv πίστιv 
στήριξov. Τα έθvη πράϋvov. Τov κόσµov ειρήvευσov. 
Τηv Αγίαv Σoυ Εκκλησίαv καλώς διαφύλαξov. Εµέ δε 
εvίσχυσov εις τηv πρoκειµέvηv µεγάληv και υψηλήv 
διακovίαv σoυ. Ivα oύτω δoξάζηται τo πάvτιµov και 
µεγαλoπρεπές Οvoµά σoυ, vυv και αεί και εις τoυς 
αιώvας τωv αιώvωv. Αµήv". 
 Ο Αvθιµoς Μαχαιριώτης ήταv o πρώτoς 
Μητρoπoλίτης πoυ εκλεγόταv επί Αρχιεπισκoπείας 
Μακαρίoυ Γ και µε τηv εκλoγή τoυ o Μακάριoς απέδειξε 
τη δύvαµη πoυ είχε απoκτήσει ήδη αvάµεσα στoυς 
κόλπoυς της Εκκλησίας της Κύπρoυ πoυ θα 
απoδεικvυόταv πoλύτιµη για τov ίδιo τα επόµεvα 
χρόvια... 
 
 
  
   


