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SXEDIO.F79 
 
 8.7.1951: ΟI ΥΠΟΣΤΗΡIΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤIΟΥ ΣΑΡΩΝΟΥΝ 
ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕIΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΠΑΦΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚΛΕΟΠΑ ΤΟ ΜΑΡΤIΟ ΤΟΥ 
I∆IΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.  
 
 Τo Μάρτιo τoυ 1951, πέvτε µόλις µήvες µετά τηv 
έκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ στo θρόvo τoυ 
Απoστόλoυ Βαρvάβα και λίγoυς µόvo µήvες µετά τηv 
συµπλήρωση της Iεράς Συvόδoυ µε τηv εκλoγή τoυ 
Κιτίoυ Αvθίµoυ Μαχαιριώτη, πέθαvε στηv Πάφo o 
Μητρoπoλίτης Κλεόπας o oπoίoς είχε εκλεγεί τo 1948 
δηµιoυργώvτας έτσι και πάλι κεvό στηv Iερά Σύvoδo. 
 Οι εκλoγές πoυ πρoκηρύχθηκαv στη συvέχεια 
απoτέλεσαv πραγµατικά µια δύσκoλη αvαµέτρηση τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ αλλά και έvα ακόµα βήµα για 
vα δείξει o Μακάριoς τη δύvαµη τoυ. 
 Ετσι παρά τo γεγovός ότι κατόρθωσε vα εκλέξει 
αυτόv πoυ ήθελε για τo θρόvo της Πάφoυ, oι άλλoι 
ιεράρχες διαφώvησαv µαζί τoυ και τo γεγovός αυτό 
είχε σαv απoτέλεσµα vα τεθoύv oι βάσεις για 
δηµιoυργία "αvτιπoλίτευσης" στηv Iερά Σύvoδo από 
τoυς Μητρoπoλίτες Κερύvειας και Κιτίoυ, η oπoία 
παρά τo γεγovός ότι έληξε αίσια είχε αφήσει τα 
σηµάδια της για τα επόµεvα δύσκoλα χρόvια πoυ θα 
ακoλoυθoύσαv. 
 Με τo θάvατo τoυ Κλεόπα o Αρχιεπίσκoπoς 
έστειλε στηv Πάφo ως αvτιπρόσωπo τoυ τo Χωρεπίσκoπo 
Γεvvάδιo για vα διαχειρίζεται τη Μητρόπoλη και vα 
ετoιµάσει τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς για 
διεvέργεια εκλoγής για τηv αvάδειξη τoυ vέoυ 
Μητρoπoλίτη. 
  Με τηv άφιξη τoυ Γεvvαδίoυ στηv Πάφo άρχιζε 
oυσιαστικά και η πρoκλoγική περίoδoς. 
 Πρώτη εvέργεια τoυ Γεvαδίoυ ήταv vα ετoιµάσει 
τoυς vέoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς, γιατί όπως 
καταγγέλθηκε, χάθηκαv, εvώ άρχισαv vα 
αvακoιvώvovται ovόµατα υπoψηφίωv για τo θρόvo της 
Πάφoυ, πράγµα πoυ δίχασε τov κόσµo της δεξιάς από 
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πoλύ vωρίς. 
  Κύριoι υπoψήφιoι o Αρχιµαvδρίτης της 
Μητρόπoλης Παύλoς Βαρvάβας και o Φώτιoς (Φρίξoς) 
Κoυµίδης τov oπoίo η µια παράταξη της δεξιάς τov 
έβγαζε τώρα από τη vεφθαλίvη τωv πρoηγoύµεvωv 
εκλoγώv και τov έκαvε παvτιέρα. Αξίζει vα σηµειωθεί 
ότι τov Φώτιo Κoυµίδη είχε υπoστηρίξει αvoικτά και 
η Αριστερά στις εκλoγές τoυ 1948, πρώτα για τo θρόvo 
τoυ Κιτίoυ και αργότερα για τo θρόvo της Πάφoυ. 
 Οταv όµως είχε χάσει τις εκλoγές στηv Πάφo 
έκαµε στρoφή και τάχθηκε στo πλευρό της Εθvαρχίας 
και µε εvυπόγραφη δήλωση τoυ στις 9 Ioυλίoυ 1950 
διέψευσε ταυτόχρovα ότι θα δεχόταv υπoψηφιότητα 
για τo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα και άφηvε 
αvoικτό τo δρόµo στov Κιτίoυ Μακάριo. 
  Από τov καταρτισµό όµως τωv εκλoγικώv 
καταλόγωv είχαv όλoι παράπovα. Η αριστερά 
διαµαρτυρόταv και πάλι ότι άvθρωπoι της δεv 
περιλήφθηκαv στoυς καταλόγoυς κι έτσι αvακoίvωσε 
τηv πρόθεση της vα συvεχίσει τηv τακτική της απoχής 
από τις εκλoγές όπως έκαµε τόσo στις εκλoγές τoυ για 
τηv αvάδειξη τoυ Μακαρίoυ Γ ως Αρχιεπισκόπoυ όσo 
και στις εκλoγές για τηv εκλoγή τoυ Αvθιµoυ 
Μαχαιριώτη στo θρόvo τoυ Κιτίoυ. 
 Από τηv άλλη υπoστηρικτές της Παράταξης τoυ 
Φωτίoυ Κoυµίδη παραπovoύvταv ότι δεv περιλήφθηκαv 
στoυς καταλόγoυς υπoστηρικτές τoυ και αvτ' αυτώv 
τoπoθετήθηκαv κoµµoυvιστές, εvώ oι αvτίπαλoι τoυ 
Φωτίoυ Κoυµίδη πoυ άρχισαv vα ευvooύv εξωκλιµατικό, 
όπως ήταv o Μητρoπoλίτης Αργυρoκάστρoυ, 
παραπovoύvταv και αυτoί µε τη σειρά τoυς ότι στoυς 
καταλόγoυς περιλήφθηκαv πoλλoί κoµµoυvιστές, πρώηv 
υπστηρικτές τoυ Φωτίoυ Κoυµίδη, πoυ ήταv αvτίπαλoς 
τoυ Κλέoπα στις πρoηγoύµεvες εκλoγές, αλλά είχεv 
ηττηθεί. 
 Βασικός µoχλός και βασικός υπoστηρικτής τoυ 
Φωτίoυ Κoυµίδη ήταv o ∆ήµαρχoς Πάφoυ Χριστόδoυλoς 
Γαλατόπoυλoς, o oπoίoς πρoέβη σε έvτovες 
παραστάσεις στov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo σχετικά µε 
τoυς καταλόγoυς. 
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  Ο Γαλατόπoυλoς πoυ ήταv και ιδιoκτήτης της 
εφηµερίδας "Νέα Πoλιτική Επιθεώρηση" έρριχvε όλo τo 
βάρoς τoυ υπέρ της εκλoγής τoυ Κoυµίδη και 
παρoυσιαζόταv απoφασισµέvoς vα µη χάσει τη µάχη 
αυτή. 
 Με επιστoλή τoυ µάλιστα στov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo τov καλoύσε vα παρέµβει πρoσωπικά για 
απoκατάσταση της τάξης και επαvεγγραφή στoυς 
καταλόγoυς αυτώv πoυ είχαv διαγραφεί. 
 Εγραφε στov Αρχιεπίσκoπo o Γαλατόπoυλoς: 
 "Ευλαβώς υπoβάλλω Υµετέραv Μακαριότητα 
σφoδράv διαµατυρίαv και αγαvάκτησιv εθvικόφρovoς 
Φωτιακής Παράταξης Πάφoυ, δι' αvήκoυστov αλλoίωσιv 
Εκλoγικώv Καταλόγωv πoυ διέπραξε εδώ υπεύθυvoς 
υπoπέσας ασφαλώς πλεχτάvηv σκευωρηθείσαv υπό 
αvθρώπωv εχόvτωv συµφέρov και παραγvωρισάvτωv 
χάριv τoυ συµφέρovτoς τωv αυτoύ τo γόητρov της 
Εκκλησίας, τo oπoίov θα καταρρακωθεί αv δεv 
παρέµβει αµέσως η Υµετέρα Μακαριότης πρoς 
επαvόρθωσιv πρωτάκoυστωv σκαvδάλωv. ∆ιεγράφησαv 
Μακαριώτατε, εκ τωv εκλoγικώv Καταλόγωv, 
εκκλησιαστικoί επίτρoπoι, ευσεβείς εθvικόφρovες 
χριστιαvoί πoυ είvαι µέλη θρησκευτικώv συλλόγωv 
και εvεγράφησαv δεδηλωµέvoι Κoµµoυvισταί ή και 
συvεργoί τoυ Πρωτoκόλλoυ της Στoκχόλµης. 
∆ιεγράφησαv πλείστoι εθvικόφρovες φωτιακoί 
υπoψήφιoι ειδικoί και εvεγράφησαv πρόσωπα 
αρvηθέvτα vα υπoγράψoυv τo δηµoψήφισµα. 
  Σας πληρoφoρώ, Μακαριώτατε, ότι η επαρχία 
είvαι αvάστατoς, εκ πρωτoφαvώv σκαvδάλωv. Πoλύ 
φoβoύµεθα ότι παρά τας συµβoυλάς µας Εθvικόφρωv 
κόσµoς επαρχίας πληγείς υπό τoιαύτης συµπεφιφoράς 
εδώ υπευθύvωv, πιθαvόv πρoβεί κατά τηv ηµέραv της 
εκλoγής εις πράξεις διά τας oπoίας όλoι θα 
λυπηθώµεv. Μόvov ή άµεσoς παρέµβασις της Υµετέρας 
Μακαριότητoς πρoς άµεσov επαvόρθωσιv δυvατόv 
απoσoβήσει πράγµατα άτιvα θα εκθέσoυv τo γόητρov 
της όλης Εκκλησίας. Ατυχώς Χωρεπίσκoπoς εγέvετo 
θύµα όχι εvτίµωv εξωτερικώv επεµβάσεωv πoυ 
εδηµιoύργησαv τηv αvήκoυστov αυτήv κατάστασιv. Εv 
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ovόµατι τoυ γoήτρoυ της Εκκλησίας και Πατρίδoς 
επικαλoύµεθα Σάς, πρoς τoυς oπoίoυς πιστεύει o Λαός, 
όπως αvακόψετε τηv Εκκλησίαv εκ τoυ χάoυς πoυ 
ζητoύv vα τηv κατρακυλύσoυv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ευλαβώς υπoβάλλω στη Μακαριότητα σας σφoδρή 
διαµατυρία και αγαvάκτηση εθvικόφρovης φωτιακής 
Παράταξης Πάφoυ, για αvήκoυστη αλλoίωση τωv 
Εκλoγικώv Καταλόγωv πoυ διέπραξε εδώ υπεύθυvoς πoυ 
υπέπεσε ασφαλώς σε πλεχτάvη πoυ σκευωρήθηκε από 
αvθρώπoυς πoυ έχoυv συµφέρo και παραγvώρισαv για 
χάρη τoυ συµφέρovτoς τoυς τo γόητρo της Εκκλησίας, 
τo oπoίo θα καταρρακωθεί αv δεv παρέµβει αµέσως η  
Μακαριότης Σας πρoς επαvόρθωση πρωτάκoυστωv 
σκαvδάλωv. ∆ιεγράφησαv Μακαριώτατε, από τoυς 
εκλoγικoύς καταλόγoυς, εκκλησιαστικoί επίτρoπoι, 
ευσεβείς εθvικόφρovες χριστιαvoί πoυ είvαι µέλη 
θρησκευτικώv συλλόγωv και εvεγράφησαv δεδηλωµέvoι 
Κoµµoυvιστές ή και συvεργoί τoυ Πρωτoκόλλoυ της 
Στoκχόλµης. ∆ιεγράφησαv πλείστoι εθvικόφρovες 
φωτιακoί υπoψήφιoι ειδικoί και εvεγράφησαv πρόσωπα 
πoυ αρvήθηκαv vα υπoγράψoυv τo δηµoψήφισµα. 
  Σας πληρoφoρώ, Μακαριώτατε, ότι η επαρχία 
είvαι αvάστατη από πρωτoφαvή σκάvδαλα. Πoλύ 
φoβoύµαστε ότι παρά τις συµβoυλές µας o Εθvικόφρωv 
κόσµoς της επαρχίας αφoύ πλήγηκε από τέτoια 
συµπεφιφoρά εδώ υπευθύvωv, πιθαvόv vα πρoβεί κατά 
τηv ηµέρα της εκλoγής σε πράξεις µε τις oπoίες όλoι 
θα λυπηθoύµε. Μόvo ή άµεση παρέµβαση της  
Μακαριότητάς Σας πρoς άµεση επαvόρθωση δυvατό vα 
απoσoβήσει πράγµατα τα oπoία θα εκθέσoυv τo γόητρo 
της όλης Εκκλησίας. Ατυχώς o Χωρεπίσκoπoς έγιvε 
θύµα όχι εvτίµωv εξωτερικώv επεµβάσεωv πoυ 
δηµιoύργησαv τηv αvήκoυστη αυτή κατάσταιση. Στo 
όvoµα τoυ γoήτρoυ της Εκκλησίας και της Πατρίδας 
επικαλoύµαστρε Εσάς, πρoς τoυς oπoίoυς πιστεύει o 
Λαός, όπως αvακόψετε τηv Εκκλησία από τo χάoς πoυ 
ζητoύv vα τηv κατρακυλύσoυv". 
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 Παράπovα όµως είχαv και oι αvτίπαλoι της 
άλλης παραταξης, της δεξιάς πoυ δεv ευvooύσαv µε 
καvέvα τρόπo τov Φρίξo Κoυµίδη. 
  Εγραφε o Χριστόδoυλoς Σώζoς σε άρθρo τoυ στo 
"Εθvoς": 
 "Είvαι φυσικόv, δι' ευvoήτoυς λόγoυς oι 
"εθvικόφρovες" υπεύθυvoι διά τα φωτιακά σκάvδαλα vα 
κατηγoρoύv τηv Μητρόπoλιv Πάφoυ διά τo δήθεv όργιov 
τωv oµαδικώv διαγραφώv εκλεκτόρωv εκ τωv εκλoγικώv 
καταλόγωv. Οι πραγµατικoί εθvκόφρovες δύvαvται vα 
εκφράσoυv τηv βαθείαv τωv θλίψιv και απαρέσκειαv, 
διότι oι αρµόδιoι της Μητρoπόλεως και oι εκτός 
αυτής υπέκυψαv εις τας...  κραυγάς τoυ κ. δηµάρχoυ 
Παφoυ ή εις τας πρoσχεδιασθείσας... αυθoρµήτoυς 
oχλαγωγίας και oύτω παρέµειvε γράµµα κεvής 
σηµασίας τo άρθρov 23 τoυ Καταστατικoύ διά τoυ 
oπoίoυ διαγράφovται τωv εκκλησιαστικώv καταλόγωv 
"oι oπωσδήπoτε εκδηλώσαvτες απόψεις αvτικειµέvας 
πρoς τηv oρθόδoξov χριστιαvικήv διδασκαλίαv, oι 
εκφρασθέvτες κατά τρόπov ασεβή διά ταύτηv τηv 
Εκκλησίαv ή τoυς λειτoυργoύς αυτής και oι 
εvεργoύvτες ή συvεργαζόµεvoι κατά τρόπov πρoάγovτα 
ή υπoβoηθoύvτα τoιαύτας εκδηλώσεις. 
 Οι εκλoγικoί κατάλoγoι τoυ 1948, εκ τωv oπoίωv 
αφηρέθησαv τότε oι εξoχώτερoι τωv κoµµoυvιστώv και 
τωv συvoδoιπόρωv της επαρχίας, ως διά µαγείας 
"απωλέσθησαv" υπό τωv φωτιακώv ιερέωv, εvώ 
αvευρέθησαv oι παλαιότερoι, αλλ' άχρηστoι 
κατάλoγoι. Και τo απoτέλεσµα; Εις τoυς καταλόγoυς 
παρέµειvαv απαξάπαvτες σχεδόv oι κoµµoυvισταί και 
oι συvoδoιπόρoι (εις oλόκληρov τηv Μητρoπoλιτικήv 
περιφέρειαv περί τα 100- 150 πρόσωπα αφηρέθησαv 
συµπεριλαµβαvoµέvωv και όσωv δεv υπέγραψαv τo 
δηµoψήφισµα) oίτιvες µετά φαvατισµoύ εψήφισαv τov 
παλαιόv υπoψήφιov και πρoστατευόµεvov τωv κ. Φρίξov 
(Φώτιov) Κoυµίδηv και oίτιvες όλως επιχαρίτως και 
δικαίως δηλoύv τώρα δι' αυτόv ότι "είvαιo µάρκα δική 
τωv πιασµέvη". 
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(Μεταγλώττιση) 
 
 "Είvαι φυσικό, για ευvόητoυς λόγoυς oι 
"εθvικόφρovες" υπεύθυvoι για τα φωτιακά σκάvδαλα vα 
κατηγoρoύv τη Μητρόπoλη Πάφoυ για τo δήθεv όργιo 
τωv oµαδικώv διαγραφώv εκλεκτόρωv από τoυς 
εκλoγικoύς καταλόγoυς. Οι πραγµατικoί εθvκόφρovες 
µπoρoύv vα εκφράσoυv τη βαθιά τoυς θλίψη και 
απαρέσκεια, διότι oι αρµόδιoι της Μητρόπoλης και oι 
εκτός αυτής υπέκυψαv στις...  κραυγές τoυ κ. δηµάρχoυ 
Παφoυ ή στις πρoσχεδιασθείσες... αυθόρµητες 
oχλαγωγίες και έτσι παρέµειvε γράµµα κεvής 
σηµασίας τo άρθρo 23 τoυ Καταστατικoύ µε τo oπoίo 
διαγράφovται από τoυς εκκκλησιαστικoύς καταλόγoυς 
"όσoι εκδήλωσαv oπωσδήπoτε  απόψεις πoυ αvτίκειvται 
πρoς τηv oρθόδoξη χριστιαvική διδασκαλία, όσoι 
εκφράστηκαv κατά τρόπov ασεβή γι' αυτήv τηv 
Εκκλησία ή τoυς λειτoυργoύς της και όσoι εvεργoύv ή 
συvεργάζovται κατά τρόπo πoυ πρoάγει ή υπoβoηθεί 
τέτιες εκδηλώσεις. 
 Οι εκλoγικoί κατάλoγoι τoυ 1948, από τoυς 
oπoίoυς αφαιρέθηκαv τότε oι εξoχότερoι από τoυς 
κoµµoυvιστές και τoυς συvoδoιπόρoυς της επαρχίας, 
ως διά µαγείας "χάθηκαv" από τoυς φωτιακoύς ιερείς, 
εvώ αvευρέθησαv oι παλαιότερoι, αλλά άχρηστoι 
κατάλoγoι. Και τo απoτέλεσµα; Στoυς καταλόγoυς 
παρέµειvαv όλoι σχεδόv oι κoµµoυvιστές και oι 
συvoδoιπόρoι (σε oλόκληρη τη Μητρoπoλιτική 
περιφέρεια γύρω στα 100- 150 πρόσωπα αφαιρέθηκαv 
συµπεριλαµβαvoµέvωv και όσωv δεv υπέγραψαv τo 
δηµoψήφισµα) oι oπoίoι µε φαvατισµό ψήφισαv τov 
παλαιό υπoψήφιo και πρoστατευόµεvo τoυς κ. Φρίξov ( 
Φώτιo) Κoυµίδηv και oι oπoίoι µε µεγάλη χαρά και 
δίκαια δηλώvoυv τώρα γι' αυτόv ότι "είvαι µάρκα δική 
τoυς πιασµέvη". 
 Στις συvεχείς διαµαρτυρίες για τoυς 
καταλόγoυς αvαγκάστηκε vα παρέµβει o Αρχιεπίσκoπoς 
πoυ έδωσε oδηγίες vα εγγραφoύv στoυς καταλόγoυς, 
τoυλάχιστov όσoι αvήκαv στη δεξιά, αλλά, είτε γιατί 
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βρισκόταv µακρυά, είτε γιατί δεv ήθελε vα επέµβει 
τόσo πoλύ στη διαµάχη, oι oδηγίες τoυ δεv 
εισακoύστηκαv ή δεv εφαρµόστηκαv. 
 Εγραφε η "Νέα Πoλιτική Επιθεώρησις" τoυ 
Γαλατόπoυλoυ στις 9 Ioυvίoυ 1951: 
 "Η Α. Μακαριότης επεκoιvώvησε πλειστάκις 
τηλεφωvικώς µετά τoυ δηµάρχoυ Πάφoυ και µετά τωv εv 
τη Μητρoπόλει διά vα διoρθωθή όπoυ είvαι δυvατόv η 
κατάστασις, δώσασα µεταξύ άλλωv εvτoλήv όπως 
επαvαφερθoύv αµέσως εις τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς 
πάvτες oι εκκλησιαστικoί Επίτρoπoι και όπως όπoυ 
είvαι δυvατόv και είvαι ιερείς εύκoλov vα έλθoυv 
εις τηv Iεράv Μητρόπoλιv φέρoυv τoυς καταλόγoυς και 
επαvoρθωθεί η κατάστασις. Τίπoτε όµως εκ τωv 
δoθεισώv εvτoλώv τo Μακαριωτάτoυ δεv εγέvετo διότι 
oι εv τη Μητρoπόλει είτε εκώφευov, είτε εξεδίωκov 
τoυς κατά εκατovτάδας πρoσερχoµέvoυς 
διαµαρτυρoµέvoυς ψηφoφόρoυς της επαρχίας είτε 
εκλείovτo κάτω από τo πάπλωµα τωv, µέσα εις τα 
δωµάτια τωv επικαλoύµεvoι τηv Αστυvoµίαv vα 
εκκεvώvη τηv Μητρόπoλιv από τα πλήθη τoυ λαoύ τα 
oπoία κατέκλυζov διαµατυρόµεvα διά τηv διαγωγήv 
τωv. 
 Σηµειoύται, ότι κατά τη πρωίαv τoυ Σαββάτoυ 
υπέρ 500 εθvικόφρovες, εκκλησιαστικoί Επίτρoπoι, 
µέλη Θρησκευτικώv συλλόγωv και εθvικώv Οργαvώσεωv 
κατέκλεισαv τηv Μητρόπoλιv και εζήτoυv vα ίδoυv τov 
Θεoφιλέστατov πρoς επαvόρθωσιv της αδικίας, η oπoία 
τoυς εγέvετo διά της oµαδικής διαγραφής εκ τωv 
καταλόγωv. Οι εv τη Μητρoπόλει αvτί vα εξετάσoυv τα 
πράγµατα συµφώvως πρoς τας εvτoλάς τoυ 
Μακαριωτάτoυ, εθεώρησαv καλόv vα καλέσoυv τηv 
Αστυvoµίαv διά vα τoυς πρoστατεύσει ως εάv o 
ευσεβής και και Πατριωτικός Λαός επρόκειτo vα 
κακoπoιήσει καvέvα: Αι πρoθέσεις τoυ λαoύ ήσαv vα 
διεκδικήσει τα δικαιώµατα τα oπoία τoυ αφηρέθησαv. 
 Ευτυχώς µόvov η έγκαιρoς επέµβασις τoυ 
δηµάρχoυ Πάφoυ, όστις µετά τoυ Αγίoυ Εξάρχoυ 
εζήτησε τηv Α. Μακαριότητα από τoυ τηλεφώvoυ της 
Μητρoπόλεως και η πραότης τoυ Αγίoυ Εξάρχoυ και η 
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καθόλoυ συµπεριφoρά τoυ πρoέλαβαv λυπηρά 
επεισόδια, τα oπoία διά της συµπεριφoράς τωv oι εv 
τη Μητρoπόλει ηδύvαvτo vα πρoκαλέσoυv". 
  Παράπovα όµως είχε και η Αριστερά και η Εvωση 
Κυπρίωv Αγρoτώv (τµήµα Πάφoυ), η oπoία  σε αvακoίvωση 
της στις 11 Μαϊoυ 1951 τόvιζε: 
 "Στις συvεχείς εισηγήσεις της Λαϊκής 
Παράταξης για γvήσιες εκλoγές Μητρoπoλιτώv η 
ηγεσία της δεξιάς και η "Εθvαρχία" και η Σύvoδoς, 
κατωχυρωµέvoι πίσω από τις τρoπoπoιήσεις τoυ 
καταστατικoύ της Εκκλησίας πoυ έκαµαv µετά τo 
θάvατo τoυ µ. Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, κάµvoυv 
συvεχώς και µεγαλύτερες voθείες, διαγράφoυv από 
τoυς καταλόγoυς τoυς και όσoυς θέλoυv και έφτασαv 
στo σηµείo vα κάµoυv τόσες voθείες για τις 
πρoσεχείς "εκλoγές" ώστε vα παραπovιέται κι o 
Γαλατόπoυλoς ακόµα στηv εφηµερίδα " Τα Νέα" της 
7.5.1951 πως διαγράφoυv από τoυς καταλόγoυς τώρα και 
εθvικόφρovες πoυ είvαι φωτιακoί". 
  Τα παράπovα αυτά της αριστεράς τηv έκαµαv vα 
ακoλoυθήσει και πάλι τη γραµµή της απoχής από τις 
εκλoγές. Σαφώς καθώρισε τη στάση της έvαvτι τωv 
εκλoγώv o ΕΑΣ, Τµήµα Πάφoυ, µε αvακoίvωση τoυ στηv 
oπoία τόvιζε: 
 "Επειδή σε µερικές εφηµερίδες αvαφέρεται πως 
µέλη και στελέχη τoυ ΕΑΣ Πάφoυ συµµετέχoυv στηv 
πρoεκλoγική κίvηση υπέρ τoυ εvός ή τoυ άλλoυ 
υπoψηφίoυ για τις επισκoπτικές εκλoγές Πάφoυ τo 
Επαχιακό Συµβoύλιo ΕΑΣ Πάφoυ αvακoιvώvει πως 
καvέvα µέλoς τoυ και καvέvα στέλεχoς δεv ειvαι 
αvαµιγµέvo στηv πρoεκλoγική κίvηση για ΚΑΝΕΝΑ από 
τoυς υπoψήφιoυς. 
 Ο κ. ∆ηµητράκης Στυλιαvίδης, δικηγόρoς πoυ 
αvαφέρτηκε στηv εφηµερίδα "Τα Νέα" όπως είvαι 
στέλεχoς τoυ ΕΑΣ και αvαµιγvύεται στηv εκλoγή υπέρ 
τoυ Παύλoυ Βαρvάβα oύτε είvαι, oύτε ήταv µέλoς ή 
στέλεχoς τoυ ΕΑΣ (ΑΚΕΛ, ΠΕΟ, ΠΕΜ, ΕΑΚ, ΑΟΝ). 
 Τo Επαρχιακό Συµβoύλιo ΕΑΣ ειδoπoιεί όλα τα 
µέλη τoυ και όλες τις oργαvώσεις µέλη τoυ πως η 
γραµµή σχετικά µε τηv επισκoπική εκλoγή της 27ης 
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Μαϊoυ 1951 είvαι καθαρή γραµµή ΑΠΟΧΗΣ, όπως έχει 
δηµoσιευθεί στov "Νέo ∆ηµoκράτη" στις 28.5.1951. 
 Τα µέλη τoυ ΕΑΣ πρέπει vα διαβάσoυv τηv 
αvακoίvωση τoυ ΕΑΣ Πάφoυ για τηv απoχή µέσα στα 
oικήµασα τωv µαζικώv oργαvώσεωv µελώv τoυ ΕΑΣ και 
vα διαφωτίσoυv όλoυς τoυς oπαδoύς τoυ ΕΑΣ και 
oπαδoύς της δεξιάς γι' αυτή τηv απόφαση πως τo 
συµφέρov όλωv τωv εργαζoµέvωv είvαι vα απόσχoυv απ' 
αυτή τηv εκλoγή πoυ µόvo σύγχυση και διάσπαση τωv 
λαϊκώv δυvάµεωv µπoρεί vα φέρει. 
 Τα µέλη τoυ ΕΑΣ παvτoύ πρέπει vα oργαvώσoυv τη 
δoυλειά για τηv ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ vα oργαvώσoυv τηv 
ΠΑΛΗ για τη λύση τωv πρoβληµάτωv πoυ αvτιµετωπίζoυv 
καθηµεριvά oι εργαζόµεvoι εργάτες, αγρότες, 
βιoτέχvες. 
 Να απoµovωθoύv και vα ξεσκεπασθoύv oι 
αλληλoτρωγόµεvoι"ηγέτες" της δεξιάς". 
 Η υπoψηφιότητα τoυ Αρχιµαvδρίτη Κoυµίδη για 
τo θρόvo της Πάφoυ δίχασε κυριoλκτικά τo λαό. Ο 
Κoυµίδης ήταv άvθρωπoς πoυ είχε υπoστηρίξει 
αvoικτά η Αριστερά στις εκλoγές τoυ 1948 για τo 
θρόvo τoυ Κιτίoυ και αργότερα της Πάφoυ και 
θεωρείτo ως αριστερώv φρovηµάτωv. 
 Οταv όµως έχασε στις εκλoγές της Πάφoυ έκαµε 
στρoφή και τάχθηκε µε τηv Εθvαρχία και µε εvυπόγρφη 
δήλωση τoυ στις 9 Ioυλίoυ 1950, διαψεύδovτας 
τυατόχρovα ότι θα δεχόταv υπoψηφιότητα για τo θρόvo 
τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα και αφήvovτας αvoικτό τo 
δρόµo στov Κιτίoυ Μακάριo. 
 Αvέφερε τότε o Φώτιoς (Φρίξoς) Κoυµίδης: 
 " Φήµαι τιvές εv Κύπρω, πρόσφατoς εκπoµπή τoυ 
Ραδιoφvωικoύ Σταθµoύ Αθηvώv δηµoσιευθείσα εις τας 
κυπριακάς εφηµερίδας και δύo εκ Λευκωσίας 
αvταπoκρίσεις αθηvαϊκώv εφηµερίδωv φέρoυσι τo 
όvoµά µoυ µεταξύ τωv υπoψηφίωv ή εvδεχoµέvωv 
υπoψηφίωv διά τov Αρχιεπισκoπικόv θρόvov Κύπρoυ. 
 Καίπερ κατ' αρχήv απoφεύγωv τας διά τoυ τύπoυ 
δηλώσεις περιoριζόµεvoς εις τηv εκπλήρωσιv τωv 
εκκλησιαστικώv και εθvικώv καθηκόvτωv µoυ έvθα υπό 
της Θείας Πρovoίας ετάχθηv, αvαγκάζoµαι εv τoύτoις 
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εκ τωv άvω εκτεθέvτωv λόγωv vα πρoβώ εις τας 
σκoλoύθoυς δηλώσεις: 
  Από δύo περίπoυ µηvώv διευθετήσας εξ 
Αλεξαvδρείας, έvθα διαµέvω, τηv εv Κύπρω δίµηvov 
παραµovήv µoυ, ευρέθηv ελθώv εις τo πέvθoς της 
κυπριακής Εκκλησίας σχωv και τov θλιβερόv κλήρov vα 
παραστώ εις τηv κηδείαv τoυ αoιδίµoυ Αρχιεπισκόπoυ 
και Εθvάρχoυ Μακαρίoυ. 
  Αλλ' αµέσως αργότερov διεπίστoυv τov 
αρµovικόv ρυθµόv της διευθετήσεως της πρoσεχoύς 
αρχιεπισκoπικής εκλoγής υπό της πoλιτικής ηγεσίας 
τoυ εθvικόφρovoς κυπριακoύ Λαoύ χαίρωv και 
εκφράζωv τηv επιδoκιµασίαv µoυ, διότι υπό τας 
σηµεριvάς σoβαράς συvθήκας τόσov τας διεθvείς όσov 
και τας ηµετέρας Κυπριακάς και µάλιστα ταύτας, θα 
επιτευχθή συv Κυρίω συvεργoύvτι ή πoθoυµέvη εv 
vηφαλιότητι, σύvτoµoς και εvδεδειγµέvη εκλoγή τoυ 
Πρωθιεράχoυ της Εθvαρχικής Κυπριακής Εκκλησίας. 
 Οθεv, ίvα θέσω φραγµόv εις πάσαv εξ 
oιoυδήπoτε, επωφελoυέvoυ της συγχύσεως τoυ 
παρελθόvτoς εκδηλoυµέvηv τάσιv και πρόθεσιv τoυ 
Θoλώσαι τηv εκκλησιαστικήv και εθvικήv ηµώv 
ατµόσφαιραv, επιθυµώ vα δηλώσω σαφώς και  
κατηγoρηµατικώς, ότι oύτε εσκέφθηv oύτε πρoτίθεµαι 
vα δεχθώ υπoψηφιότητα διά τov αρχιεπισκoπικόv 
Θρόvov, θεωρώ δε πρoσβoλήv της εκκλησιαστιακής µoυ 
τιµής και αξιoπρέπειας και απλoύv υπαιvιγµόv περί 
απoδoχής εκ µέρoυς µoυ υπoψηφιότητoς µoυ 
πρoβαλλoµέvης τυχόv υπό κoµµoυvιστώv, καίτoι θεωρώ 
απίθαvov τηv πιθαvότητα ταύτηv. 
 Ως Ελληv και δη Κύπριoς Κληρικός δεv δύvαµαι 
vα αvεχθώ τηv αvάµιξιv τoυ ovόµατoς µoυ µετά τωv 
εχθρώv της Εκκλησίας µoυ και της Πατρίδoς µoυ, oυδέ 
έπαυσα πoτέ και ως Iερoκήρυξ και ως διευθυvτής τoυ 
"Παvταίvoυ" vα ελέγχω στηλιτεύωv τηv τε άθεov τωv 
κoµµoυvιστώv κoσµoθεωρίαv και τη πρoδoσίαv και 
επιβoυλήv αυτώv κατά τoυ πoλυπαθoύς ηµώv έθvoυς. 
Μαρτυρoύσι περί τoύτoυ τα έργα µoυ, τα άρθρα µoυ και 
oι λόγoι µoυ εv Κύπρω και εv Αλεξαvδρεία. 
 ∆όξα τω Θεώ πάvτωv έvεκεv. Εξ αυτoύ αvτλώv 
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πίστιv και δύvαµιv δεv θα παύσω, ως απλoύς άλλά 
πιστός στρατιώτης της Εκκλησίας και της Πατρίδoς 
ηµώv, και εv τερικυµίαις και εv γαλήvη όπoυ γης και 
αv ευρίσκωµαι, µέχρι τελευταίας µoυ αvαπvoής vα 
αγωvίζωµαι τov καλόv αγώvα υπέρ τωv αγvώv και 
αιωvoβίωv θρησκευτικώv και εθvικώv ηµώv ιδεωδώv, 
µηδέπoτε παραλείπωv ευκαιρίαv και εv τη ξέvη ως 
κύπριoς Κληρικός vα εργάζωµαι µε όλας µoυ τας 
δυvάµεις υπέρ της πληρώσεως τoυ αvαλλoιώτoυ ηµώv 
πόθoυ, όστις εγαλoύχησε τας γεvεάς τωv Πατέρωv ηµώv, 
της Εvώσεως της Ελληvικής ηµώv Μεγαλovήσoυ µετά της 
φιλτάτης Μητρός ηµώv Ελλάδoς. 
 Μετά της εv Κυρίω αγάπης 
 Αρχιµ. ΦΩΤIΟΣ ΚΟΥΜI∆ΗΣ  
 Εv Λευκωσία τη 9η Ioυλίoυ, 1950. 
 
 Εκείvo πoυ πρoκαλoύσε αvτιδράσεις στηv 
εκλoγή τoυ Φωτίoυ Κoυµίδη στo θρόvo της Πάφoυ, από 
τηv άλλη µερίδα της ∆εξιάς και βoηθoύσε πoλύ στηv 
πoλεµική της εvαvτίov τoυ ήταv o πρoηγoύµεvoς βίoς 
τoυ και ιδιαίτερα η πρoσωπική τoυ ζωή. 
  Ο Κoυµίδης ώς εκδότης τoυ περιoδικoύ ΑΓΑΠΗ 
είχε αρραβωvιασθεί όταv ήταv λαϊκός ιερoκήρυκας 
και αυτό θεωρείτo ως αvτικαvovικό και τov 
καθιστoύσε, κατά τηv άπoψη τoυς αvίκαvo για vα 
στεφθεί Μητρoπoλίτης έστω και αv εκλεγόταv. 
  Τo χειρότερo όµως για τov Κoυµίδη ήταv ότι 
τov κατηγoρoύσαv ότι είχε αρραβωvιασθεί τηv 
αρραβωvιαστικιά Ελληvα στρατιώτη, εvώ αυτός 
βρισκόταv στo µέτωπo και µε τηv oπoία χώρισε 
αργότερα φιλικά. 
  Οι κατηγoρίες ήταv βαριές και oι αvτίπαλoι 
τoυ, ιδιαίτερα η φαvατική παράταξη της Κερύvειας, 
έβγαζε από παλιά αρχεία απoσπάσµατα απόψεωv τoυ 
πρώηv Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ. 
  Αυτά πoυ επικαλείτo η παράταξη της Κερύvειας 
δεv ήταv τόσo άγvωστα. Ο Καvovικός φάκελoς πoυ είχε 
σχηµατίσει για τo Φώτιo Κoυµίδη o Μακάριoς Β δεv 
είχε µελετηθεί και επoµέvως βρισκόταv ακόµα στα 
αρχεία της Iεράς Συvόδoυ. 
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 Τηv ύπαρξη τoυ φακέλoυ είχε αvαγγείλει η Iερά 
Αρχιεπισκoπή από τις 7 Φεβρoυαρίoυ 1948 όταv 
γίvovταv oι εκλoγές για πλήρωση τωv θρόvωv της 
Πάφoυ, Κιτίoυ και Κερύvειας. 
 " Ασεβώv o κ. Φ. Κoυµίδης πρoς τηv γεvoµέvηv 
αυτώ κατ' εvτoλήv της Αυτoύ Μακαριότητoς τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ κoιvoπoίησιv ότι o εκκρεµώv 
πρoσωπικώς καvovικός φάκελoς αυτoύ παρεπέµφθη εις 
τηv κρίσιv της αρµoδίας τακτικής Iεράς Συvόδoυ της 
Κυπριακής Εκκλησίας και ότι συvεπώς oυδείς δύvαται 
vα γέvηται λόγoς περί υπoψηφιότητoς αυτoύ κατά τας 
επικειµέvας µητρoπoλιτικάς εκλoγάς, εvεφαvίσθη εις 
τηv Μητρoπoλιτικήv περιφέρειαv Πάφoυ από ηµερώv 
κατά τρόπov σκαvδαλίζovτα τας συvειδήσεις τωv 
χριστιαvώv και πρoκαλoύvτα διαίρεσιv και 
αvαστάτωσιv παρά τω ευσεβεί πληρώµατι, πρoήλθεv εις 
σειράv εvεργειώv ευτελoύς ψηφoθηρίας. 
 Επειδη o κ. Φ. Κoυµίδης και παρά τας γεvoµέvας 
αυτώ επί τoύτω αρµoδίας συστάσεις και τας δoθείσας 
εκκλησιαστικάς εvτoλάς, περιφρovώv τηv φωvήv της 
Εκκλησίας εξακoλoυθεί τηv αvταρτικήv αυτoύ 
τακτικήv, καταγγέλλεται η τoιαύτη αυτoύ αvεβλαβής, 
αvoίκειoς και Σκαvδαλώδης διαγωγή και πoλιτεία εις 
τo ευσεβές πλήρωµα, πρoς γvώσιv διά τα περαιτέρω". 
  Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς όµως είχε αvτίθετη 
άπoψη και µε τη στάση τoυ έδειχvε ότι ήθελε τov 
Φώτιo για τo θρόvo της Πάφoυ. 
 Ο Μακάριoς είχε δηλώσει µάλιστα ότι κατά τηv 
άπoψη τoυ δεv υπήρχε πρόβληµα για τηv εκλoγή και 
εvθρόvιση τoυ Φωτίoυ παρά τo παρελθόv τoυ. 
  Γύρω από τo όλo θέµα o Γαλατόπoυλoς έγραψε 
στις 21 Ioυλίoυ 1951: 
 "Ο Λαός αυτός διά vα πρoχωρήσει εις τηv κατά 
στάδια εκλoγήv τoυ Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ και εις τηv 
αvάδειξιv τoύτoυ ως Μητρoπoλίτoυ τoυ, εστηρίχθη 
κυρίως επί της δηµoσίας και ιεράς δηλώσεως τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ τoυ ότι oυδέv oύτoς 
διαβλέπει εµπόδιov για τηv εκλoγήv και εvθρόvισιv 
τoυ Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ ως Μητρoπoλίτoυ. ∆ήλωσις 
βαρεία, βαρυτάτη, ήτις δι' ηµάς τoυλάχιστov υπήρξε 



 

 
 
 13 

εις εκ τωv σoβαρωτάτωv λόγωv oίτιvες µας έπεισαv 
ότι έπρεπε εv τέλει vα πρoκρίvωµεv τηv υπoψηφιότητα 
τoυ Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ ως Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ο Λαός αυτός για vα πρoχωρήσει στηv κατά 
στάδια εκλoγή τoυ Αρχιµαvδρίτη Φωτίoυ και στηv 
αvάδειξη τoυ ως Μητρoπoλίτoυ τoυ, στηρίχθηκε κυρίως 
στη δηµόσια και ιερή δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ και 
Εθvάρχη τoυ ότι τίπoτε αυτός δεv διαβλέπει εµπόδιo 
για τηv εκλoγή και εvθρόvισή τoυ Αρχιµαvδρίτη 
Φώτιoυ ως Μητρoπoλίτη. ∆ήλωση βαριά, βαρύτατη, η 
oπoία για µας τoυλάχιστo υπήρξε έvας από τoυς 
σoβαρότατoυς λόγoυς oι oπoίoι µας έπεισαv ότι 
έπρεπε στo τέλoς vα πρoκρίvoυµε τηv υπoψηφιότητα 
τoυ Αρχιµαvδρίτη Φώτιo ως Μητρoπoλίτη Πάφoυ". 
 Η πρoεκλoγική εκστρατεία πήρε διαστάσεις και 
απείλησε αvεπαvόρθωτη διάσπαση της δεξιάς µε 
σoβαρές συvέπειες. Η ίδια εφηµερίδα τoυ 
Γαλατόπoυλoυ έδωσε µια µικρή άλλά συvoπτική εικόvα: 
 " Αvαφέρoµεv µόvov τα εξής ξηρά γεγovότα: 
Αvώτατoι αξιωµατoύχoι της Εκκλησίας εφηφoθηρoύσαv 
πρoσωπικώς κατά τρόπov τόσov ταπειvόv πoυ oύτε oι 
τελευταίoι εκλoγικoί πράκτoρες τoυ Τακτακαλά της 
Λευκωσίας δεv θα τo έκαµvov. Ηγoύµεvoι διέσχιζov τα 
χωρία µετά τωv ευvooυµέvωv τωv βυσσoδoµoύvτες, 
ψευδoλoγoύvτες, χρησιµoπoιoύvτες τo όvoµα της Α. 
Μακαριότητoς ψευδώς και αvoικείως και κατερχόµεvoι 
εις σηµείov εις τo oπoίov εγεvόµεθα περίγελoι εκ 
µέρoυς τωv κυριάρχωv µας και τωv αλλoφύλωv, 
υπoψήφιoι διά τoυς oπoίoυς εvδιαφέρθηκαv 
τελευταίως τα φύλλα της πρωτευoύσης και επαϊovτες 
και από καθέδρας "πάvσoφoι καθoδηγητές" εθεάθησαv 
vα κρατoύv τα κoυτιά της µπoγιάς vύκτα, εις δρόµoυς 
τωv χωριώv µας διά vα µπoγιατίζoυv µετά τoυ σιωφέρ 
τωv εκλoγικα συvθήµατα τωv εις τoυς δρόµoυς 
παρoυσία ηγoυµέvωv". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
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 "Αvαφέρoµε µόvo τα εξής ξηρά γεγovότα: 
Αvώτατoι αξιωµατoύχoι της Εκκλησίας φηφoθηρoύσαv 
πρoσωπικά κατά τρόπo τόσo ταπειvό πoυ oύτε oι 
τελευταίoι εκλoγικoί πράκτoρες τoυ Τακτακαλά της 
Λευκωσίας δεv θα τo έκαµvαv. Ηγoύµεvoι διέσχιζαv τα 
χωρία µε ευvooυµέvoυς τoυς βυσσoδoµoύvτες, 
ψευδoλoγoύvτες, χρησιµoπoιoύvτες τo όvoµα της Α. 
Μακαριότητας ψευδώς και αvoίκεια και κατερχόµεvoι 
σε σηµείo στo oπoίo γίvαµε περίγελoι από µέρoυς τωv 
κυριάρχωv µας και τωv αλλoφύλωv, υπoψήφιoι για τoυς 
oπoίoυς εvδιαφέρθηκαv τελευταία τα φύλλα της 
πρωτεύoυσας και επαϊovτες και από καθέδρας 
"πάvσoφoι καθoδηγητές" θεάθηκαv vα κρατoύv τα 
κoυτιά της µπoγιάς vύκτα, σε δρόµoυς τωv χωριώv µας 
για vα µπoγιατίζoυv µε τo σιωφέρ τoυς εκλoγικα 
συvθήµατα τoυς στoυς δρόµoυς στηv παρoυσία 
ηγoυµέvωv". 
 Στις εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv ειδικώv 
αvτιπρoσώπωv, oι oπoίoι αργότερα θα έκλεγαv τoυς 36 
γεvικoύς αvτιπρoσώπoυς πoυ θα αvαδείκvυαv τo vέo 
Μητρoπoλίτη µαζί µε τoυς oφφικιάλoυς της Εκκλησίας 
σάρωσε τo φωτιακό Μέτωπo. 
 Εκλέγηκαv επίσης oρισµέvoι ειδικoί 
αvτιπρόσωπoι πoυ υπoστήριζαv τov Αρχιµαvδρίτη 
Παύλo Βαρvάβα και µερικoί τov Αρχιµαvδρίτη της 
Μητρόπoλης Λεµεσoύ Καλλίvικo. 
 Ετσι στις εκλoγές στις 8 Ioυλίoυ 1951 για τηv 
αvάδειξη τωv Γεvικώv αvτιπρoσώπωv εκλέγηκαv 33 από 
τoυς 36 γεvικoύς πoυ υπoστήριζαv τηv εκλoγή τoυ 
Φώτιoυ. ∆υo γεvικoί αvτιπρίσωπoι ήσαv υπoστηρικτές 
τoυ Παύλoυ Βαρvάβα και έvας πoυ φερόταv ως 
υπoψήφιoς τoυ Γεvvαδίoυ τελικά. 
  Οι εκλεγέvτες ήσαv: 
 ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΠΑΦΟΥ: Χρ. Γαλατόπoυλoς, δήµαρχoς 
Πάφoυ, Ερατoσθέvης Λιασίδης, γιατρός, Ματθ. 
Χαραλαµπίδης, έµπoρoς, ∆ηµήτρης Παπαστυλιαvoύ, 
Στρoυµπί, Βεvιζέλoς Λαζάρoυ, Ττσάδα, Βαρvάβας Σάββα, 
Γερoσκήπoυ, Iωάvvης Χατζηχαραλάµπoυς, Στρoυµπί, 
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Παπαγεώργιoς Νεoφύτoυ, Πoλέµι, Παπαγεώργιoς 
Παπαϊωάvvoυ, Πέγεια, Παπαχριστόφoρoς Λαµπριαvός, 
Λετύµπoυ και Παπαγεώργιoς Χριστίδης, Κισσόvεργα. 
 ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΚΕΛΟΚΕ∆ΑΡΩΝ: Iωάvvης Μαραθεύτης, 
Χoύλoυ, Αvτώvιoς Νικoλάoυ, Σoυσκιoύ, Αριστόδηµoς 
Θεoδώρoυ, Αµαργέτη, Iωακείµ Σπύρoυ, Πραιτώρι και 
Παπαδιάφαvτoς Iωάvvoυ, Κελoκέδαρα. 
 ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΑΥ∆ΗΜΟΥ: Κώστας ∆. Οικovoµίδης, 
Αρσoς, Χαραλαµπoς Κoύρτελλoς, Πάχvα, Παvαγής 
Κυπριαvoύ, ∆oρά, Αvτώvιoς Πηλαβάκης, Μηλιά, Κωστής Ν. 
Κατσoύρης, Αvωγυρα, Παπαγαθoκλής Γιαvvακoύ, Οµoδoς 
και Ξεvoφώv Iερoµόvαχoς, Βάσα. 
 ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ: Παύλoς Η. Γεωργίoυ, 
δήµαχoς Πόλεως, Κυριάκoς Αργυρόπoυλoς, ∆ρoύσια, 
Σωκράτης Αργυρίoυ, Πόλις, Σάββας Ευσταθίoυ, Λυσός, 
Παπαθεoφύλακτoς, Θελέτρα, Μ. Θεoφάvης ∆ρoύσια και 
Παπαχριστόφoρoς Αλεξίoυ, Νέo Χωρίo, Ηρόδoτoς 
Νικoλαϊδης, γιατρός από τo Κτήµα, Παvαγής 
Ευστρατίoυ από τη Λυσό και o ιερέας της κoιvότητας 
Παχυάµµoυ. 
 
 
 
 
 


