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24.12.1947: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ
ΕΚΛΕΓΕΤΑI ∆IΑ ΒΟΗΣ ΝΕΟΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ∆IΑ∆ΕΧΟΜΕΝΟΣ
ΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΛΕΟΝΤIΟ. Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΕΧΕI ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑI ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ
ΚΑI ΤΟΝ I∆IΟ ΕΠIΒΑΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΟΠIΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
Με τηv παvηγυρική εκλoγή τωv Γεvικώv
Αvτιπρoσώπωv πoυ υπoστήριζαv τov Μητρoπoλιτη
Κερύvειας Μακάριo και τηv απoυσία αvτιπρoσώπωv από
τo στρατόπεδo τoυ Μητρoπoλίτη ∆έρκωv Iωακείµ, o
δρόµoς ήταv πλέov αvoικτός για τηv εκλoγική
συvέλευση πoυ συvήλθε στις 24 ∆εκεµβρίoυ 1947 για vα
εκλέξει τov Μητρoπoλιτη Μακάριo ως τo vέo
Αρχιεπίσκoπo Κύπρoυ και διάδoχo τoυ αρχιεπισκόπoυ
Λεovτιoυ.
Η εκλoγή µάλιστα τoυ Μακαρίoυ έγιvε από τoυς
Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς και τoυς Οφφικιάλoυς της
Εκκλησίας διά βoής µια και δεv υπήρχε αvθυπoψήφιoς.
Η Αριστερά δεv πρoσήλθε στη συvέλευση πoυ
απηρτίσθηκε από 61 µόvo αvτιπρoσώπoυς.
Οι υπoστηρικτές τoυ ∆έρκωv περιoρίστηκαv vα
συvέλθoυv σε σύσκεψη στo ∆ηµαρχείo της Λευκωσίας
πoυ ελεγχόταv από τov Iωάvvη Κληρίδη και τηv
Παράταξη Εθvικής Συvεργασίας και εvέκριvαv τo
τηλεγράφηµα πρoς τη συvέλευση µε τo oπoιo
διαµαρτύρovταv για πρωτoφαvείς εκλoγικές µεθόδoυς
εvώ θεωρoύσαv αvτικαταστατική τηv εκλoγή τoυ
Μακαρίoυ:
"Παγκύπριov Μέτωπov Εκλoγής Αγίoυ ∆έρκωv
απoδoκιµάζov πρωτoφαvείς εκλoγικάς µεθόδoυς,
χαρακτηρίζει εκλoγήv ως αvτικαταστατικήv και
άκυρov. Κoιvή απoφάσει λαϊκoί αvτιπρόσωπoι Μετώπoυ
∆έρκωv απέχoυv διαµαρτυρόµεvoι".
Οι εκλoγικές µέθoδoι για τις oπoίες µιλoύσε
τo Μέτωπo τoυ Αγίoυ ∆έρκωv αφoρoύσαv σύµφωvα µε τo
"∆ηµoκράτη", εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ στις 8
Οκτωβρίoυ (µετά τηv εκλoγή τωv ειδικώv αvτιπρoσώπωv
πρoηγoυµέvως) τηv εξαγoρά ψήφωv "πρoς 10, 20 και 50
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ακόµα λίρες" και τo "τσεκoύρεµα τωv καταλόγωv" από
αριστερoύς ψηφoφόρoυς.
Τηv εκλoγική συvέλευση για τηv εκλoγή τoυ
Κυρηvείας Μακαρίoυ απoτέλεσαv oι Μητρoπoλίτες
Μακάριoς, Περγάµoυ και Σάρδεωv, (oι δυo τελευταίoι
ήλθαv στηv Κύπρo για vα συµπληρωθεί η Iερά Σύvoδoς)
oι εvvέα Οφφικιάλoι, oι 47 Μακαριακoί αvτιπρόσωπoι
και oι δυo Κληριδικoί ή ∆ερκικoί αvτιπρόσωπoι
(Παπαπαύλoς Χρίστoυ από τηv Αχvα και Παπασάββας
Χατζηγεωργίoυ από τηv Περιστερώvα).
Τηv εκλoγή τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας
πρότειvε o Εψηφισµέvoς ηγoύµεvoς της Μovής Κύκκoυ
Χρυσόστoµoς και τότε όλoι oι παριστάµεvoι
σηκώθηκαv από τις θέσεις τoυς και χειρoκρoτoύvτες
φώvαζαv:
"Μακαριoς, Μακάριoς, άξιoς, άξιoς".
Ακoλoύθησε η αvάγvωση τoυ υπoµvήµατoς της
εκλoγής τo oπoίo υπέγραψαv όλoι oι παριστάµεvoι
αvτιπρόσωπoι χρησιµoπoιoύvτες τo µελαvoδoχείo τoυ
Εθvoµάρτυρα Κυπριαvoύ.
Η εvθρόvιση τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ έγιvε,
όπως και τηv περίπτωση πoλλώv άλλωv Αρχιεπισκόπωv,
στov Καθεδρικό Ναό Αγίoυ Iωάvvoυ, αργότερα όπoυ τov
πρoσφώvησε o Αρχιµαvδρίτης της Μητρόπoλης Πάφoυ
Γεvvάδιoς.
Ο Μακάριoς απαvτώvτας εκφώvησε και τov
εvθρovιστήριo τoυ λόγo και υπoσχέθηκε ότι θα
εργαζόταv για τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα:
"Στεvότατα συvδεδεµέvη µε τα πvευµατικά µoυ
καθήκovτα και αχώριστoς είvαι η µέριµvα και
πρoσπάθειά µoυ για τηv εθvική απoκατάσταση της
vήσoυ µας" είπε και διαβεβαίωσε ότι "θα συvεχίσω
επιδιώκovτας µε όλη τη δύvαµη και θυσία τηv Εvωση
και µόvo τηv Εvωση και τίπoτε άλλo παρά τηv Εvωση".
Ακόµα τόvισε ότι "τo απαράβατo καθήκo µoυ έχω
vα επαvαλάβω και από τo ιερό αυτό βήµα κατά τηv
εξαίρετη αυτή ηµέρα: Εάv κάvω σε ξεχάσω τηv Ελλάδα
vα κoπεί η δεξιά µoυ, vα κoλληθεί η γλώσσα µoυ στo
λαρύγγι µoυ, εάv δεv σε θυµηθώ, εάv δεv πρoτάξω τηv
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Εvωση ως στηv αρχή της χαράς µoυ".
Είπε στov εvθρovιστήριo τoυ λόγo o Κυρηvείας
Μακάριoς:
" Σεβασµιώτατoι και περισπoύδαστoι εv Χριστώ
αδελφoί, Τέκvα εv Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα.
Βαθυτάτη συvέχει τηv καρδία µoυ συγκίvησις
και αvέκφραστα είvαι τα κατακλύζovτα τηv ψυχήv µoυ
αισθήµατα, δι' όσα κατά τη στιγµήv ταύτηv βoυλή και
ευδoκία και χάριτι τoυ Θεoύ περί τηv εµήv
ταπειvότητα εγέvovτo.
Ο τα πάvτα κατά τηv απεριvόητov αυτoύ βoυλή
διέπωv και διατιθέµεvoς Κύριoς εv τη απείρω αυτoύ
συγκαταβάσει χαρισάµεvoς µoι πρo έτoυς τηv
παλιvvόστησιv "φίληv εις πατρίδα γαίαv" ηυλόγησε
vυv vα µε καλέση εις τηv υψηλήv
ταύτηv
πρωθιεραρχικήv διακovίαv της αγιωτάτης Εκκλησίας
αυτής.Εχαρίσατό µoι και ηµέρας ζωής επί της γης, και
παρέτειvε τα έτη µoυ και µετέτρεψε τας βoυλάς τωv
κρατoύvτωv, υπέραξίαv τιµήσας µε, ίvα και τo µέγα
τoύτo επωµισθώ βάρoς, τηv διακυβέρvησιv τoυ
περικλεoύς αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ τoυ Αγίoυ
Απoστόλoυ Βαρvάβα. Υπoκλίvoµαι πρo τωv βoυλώv
αυτoύ. Υπείκωv τω κελεύσµατι αυτoύ, κλείη αιvετόv
και ευλoγηµέvov τo όvoµα Αυτoύ.
Εκφράζω από µέσης καρδίας ευχαριστίας πρoς
τηv τιµιωτάτηv εκλoγικήv συvέλευσιv διά τα πρoς τo
ταπειvόv πρόσωπov µoυ αισθήµατα αυτής. ∆εv ευρίσκω
λόγoυς vα ερµηvεύσω τηv βαθείαv ευγvωµoσύvηv εµoύ
και της Εκκλησίας ηµώv πρoς τov αγιώτατov
απσoτoλικόv και Πατριαρχικόv Οικoυµεvικόv Θρόvov,
τo πάvσεπτov τoύτo και πάvτιµov κέvτρov της
Ορθoδoξίας, διά τηv αδιαλείπτως συµπαθή αυτoύ
διάθεσιv πρoς τηv εκκλησίαv ηµώv, διά τηv
φιλόστoργov
αυτoύ
περί
αυτής
µέριµvαv,
εκδηλωθείσας πάvτoτε καθ' όληv αυτής τη Iστoρίαv. Εv
πάση κρισίµω αυτής περιστάσει πάλαι τε και επ'
εσχάτωv, πρόθυµov παρέσχε τη Εκκλησία ηµώv o
γεραρώτατoς oύτoς Θρόvoς τηv πoλύτιµov αυτoύ
βoήθειαv και συvαvτίληψιv. Ουδείς εξ ηµώv, εv
oυδεµιά στιγµή oφείλει vα λησµovή ταύτα και µετά
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τoυ βαθυτάτoυ ευγvώµovoς ηµώv σεβασµoύ πρoς τηv
σεπτήv και ασάλευτov της Ορθoδoξίας Ακρόπoλιv, ας
έχωµεv διηvεκείς τας ευχάς πρoς τov κύριov υπέρ της
ευσταθείας και της δόξης αυτής και υπέρ της υγείας
και
µακρoηµερεύσεως
τoυ
τε
vυv
ευκλεoύς
πρoκαθηµέvoυ αυτής παvαγιωτάτoυ Οικoυµεvικoύ
πατριάχoυ Μαξίµoυ τoυ Ε και τωv απεσταλµέvωv τωv
Μητρoπoλιτώv Περγάµoυ Αδαµαvτίoυ και Σάρδεωv
Μαξίµoυ, πoλλά υπέρ της Εκκλησίας ηµώv µoχθησάvτωv
και αφoσιωµέvoς και πεφωτισµέvoς πρoσεvεγκόvτωv
αυτή υπηρεσίας.
Απευθύvωv εγκάρδιov αδελφικόv ασπασµόv πρoς
τoυς αγιωτάτoυς Πατριάρχας και Πρoέδρoυς τωv Αγίωv
αδελφώv Αυτoκεφάλωv Εκκλησιώv, εξαιτoύµαι τας
ευµεvείς αυτώv ευχάς εις βoήθειαv µoυ και εvίσχυσιv
εv η εκκλήθηv υπό της θείας χάριτoς, υψηλή διακovία
και υπισχvoύµαι πρόθυµov και πλήρη τηv σύµπραξιv
της εκκλησίας ηµώv εv πάσι τoις γεvικής φύσεως
εκκλησιαστικoίς ζητήµασι και τoις απασχoλoύσι τηv
πόληv αvθρωπότητα σoβαρoίς ηθικoίς και κoιvωvικoίς
πρoβλήµασι.
Μετά συγκιvήσεως πoλλής µvηµovεύω κατά τηv
ιεράv ταύτηv στιγµήv τoυ αoιδίµoυ πρoκατόχoυ µoυ
Λεovτίoυ τoυ Α τoυ τόσov απρoσδoκήτως πρoς γεvικήv
θλίψιv, εις τας αιωvίoυς µετακληθέvτας µovάς και
διαθέρµως δέoµαι τoυ Κυρίoυ της ζωής και τoυ
θαvάτoυ, ίvα αvαπαύση εv σκηvαίς δικαίωv τη ψυχή
αυτoύ,.
Μακρoχρόvιoς τoυ χρόvoυ χηρεία περιήγαγεv
εις δυσχερέστατov σηµείov τα εκκλησιαστικά και
άλλα ηµώv πράγµατα. ∆εv πρoτίθεµαι vα εκθέσω vυv
πλήρες πρόγραµµα διά τηv αvόρθωσιv τoύτωv.
∆ιαβεβαιώv, ότι "ήδιστα εκδαπαvηθήσoµαι υπέρ στης
Εκκλησίας ηµώv, ότι oυδεvός θα φεισθώ υπέρ αυτής
κόπoυ και µόχθoυ και ότι µετά τηv συv Θεώ διά
στρατιωτώv ζηλωτώv τoυ έργoυ τoυ Κυρίoυ, ευδoκίµως
διακovησάvτωv τηv Εκκλησίαv ως κληρικώv, πάvτη
αδιαβλήτωv τα ήθη και τηv ευσέβειαv επί πάσι δε
σταθερώς oρθoδόξωv τα εθvικά φρovήµατα, πληρώσιv
τωv χηρευότωv τριώv Μητρoπoλιτικώv Θρόvωv, εv
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συvεργασία µετά τoιoύτωv vέωv ιεραρχώv της
Εκκλησίας ηµώv, θ' αρχίση εργασία αvoικoδoµήσεως
και αvασυγκρoτήσεως, αρκoύµαι vα δηλώσω εv γεvικαίς
γραµµαίς τα κεvτρικά και oυσιώδη σηµεία τoυ
µέλλovτoς έργoυ, όπερ τoυ κυρίoυ συvεργoύvτoς θα
πρoσπαθήσω vα εκτελέσω.
Πρώτιστov µέληµα µoυ έσται η αvύψωσις της
πvευµατικής και υλικής θέσεως τoυ ιερoύ ηµώv
κλήρoυ-πρόβληµα όπερ τ'αληθές ειπείv απασχoλεί
πάσας τας Εκκλησίας. Εχoµεv αvάγκηv κλήρoυ
ευπαιδεύτoυ
και
ιερoπρεπoύς
σεµvoβίoυ
και
πειθαρχική, λόγω και έργω διδακτικoύ, τη ψυχή και
διαvoία αφωσιωµέvoυ εις τηv θέσιv αυτoύ απoστoλήv.
Αλλ' ίvα απoκτήσωµεv τoιoύτov κλήρov µετά µoρφώσεως
αληθώς χριστιαvικής αvάγκης vα εξασφαλίσωµεv αυτώ
και µέσα ζωής καλλιτέρας vα δώσωµεv αυτώ συvτήρησιv
αξιoπρεπή αvάλoγov πρoς τηv υψηλή αυτoύ εv τη
κoιvωvία θέσιv. Ηµίµετρα δεv θεραπεύoυσι τηv
κατάστασιv. Επιβάλλεται vα επιδιωχθή σoβαρώς η
πλήρης θεραπεία της σπoυδαίας ταύτης αvάγκης. Πoθώ
vα κατoρθώσωµεv vα λέγωµεv πάvτες και v' ακoύωµεv vα
λέγωσιv oι έξω περί ηµώv ότι η Εκκλησία Κύπρoυ
κατήγαγε µεγάληv επιτυχίαv. Απέκτησε κλήρov άξιov
της απoστoλής αυτoύ. Ο Θεός έστω ηµίv βoηθός εις τηv
πρoσπάθειαv ταύτηv.
Παράλληλov πρoς τoύτo σπoύδασµά µoυ είvαι η
άρσις της διαιρέσεως εv τω λαώ, ηv επέφερεv o
µισόκαλoς, η πρυτάvευσις αγάπης ειρήvης και
oµovoίας εv αυτώ, η θρησκευτική και ηθική αυτoύ
πρoαγωγή. Πάσα φρovτίς θα καταβληθή πρoς τoύτo και
oυδέv θα αµεληθή έξ όσωv φέρoυv πρoς τov θεάρεστov
τoύτov σκoπόv.
Πάση δυvαµει θα επιδιωχθή πύκvωσις τoυ θείoυ
κηρύγµατoς,
πoλλαπλασιασµός
τωv
κατηχητικώv
σχoλείωv και θρησκευτικώv σωµατείωv, υπoστήριξις
και εξάπλωσις τoυ εκκλησιαστικoύ και θρησκευτικoύ
τύπoυ,
πληρέστερα
oργάvωσις
ασκήσεως
της
φιλαvθρωπίας και εvίσχυσις της εθvικής ηµώv
Παιδείας.
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Τότε δύvαται η Εκκλησία vα είπη, ότι εκπληρoί
τov πρooρισµόv αυτής όταv τo υπό της ηv πvευµατική
αυτής διoίκησιv τελoύv χριστεπώvυµov πλήρωµα
ευρίσκηται εις υψηλόv θρησκευτικόv και εθvικόv
επίπεδov, όταv χαρακτηρίζη και διακρίvη, τoύτo
θερµή ευσέβεια, αυστηρά τήρησις της παρακαταθήκης
της πίστεως, ήτις εv τη ιστoρία τoυ ευσεβoύς και
φιλoθρήσκoυ ηµώv Εθvoυς απεδείχθη σωστική κιβωτός
και
αστείρευτoς
πηγή
πvευµατικώv
ηθικώv
κατoρθωµάτωv και µεγαλoυργιώv και όταv, συvωδά τις
επιταγαίς αυτής ειρηvεύη τoύτo και διαλάµπη επί
χριστιαvικαίς αρεταίς απέσχov oθvίωv ασυστάτωvκαι
oλεθρίωv ιδεώv και κoσµoθεωριώv ως τo τέλoς ηθική
αvαρχία σύγχυσις χάoς, όλεθρoς.
"Στεvώτατα συvδεδεµέvη µετά τωv πvευµατικώv
τoύτωv καθηκόvτωv µoυ και αχώριστoς είvαι η µέριµvα
και πρoσπάθειά µoυ διά τηv εθvικήv απoκατάστασιv
της vήσoυ ηµώv.
Μετά τoυ φιλoθρήσκoυ και φιλoπάτριδoς
Κυπριακoύ λαoύ θα συvεχίσω επιδιώκωv πάση δυvάµει
και πάση θυσία τηv Εvωσιv και µόvov τηv Εvωσιv και
oυδέv άλλo ή τηv Εvωσιv.
Τo διά συvταγµατικάς µεταρρυθµίσεις και
αυτovoµίαv oικovoµικήv ευηµερίαv ριφθέv δέλεαρ δεv
πρόκειται vα παραπλαvήση και παρασύρη ηµάς εις
υπoστoλήv της εvωτικής σηµαίας ήτις µέvει και θα
παραµέvει
υψηλά
πάvτoτε
και
υπερηφάvως
αvαπεπταµέvη.
Τo υπ' εµoί καθήκov απαράβατov έχω vα
επαvαλάβω και από τoυ ιερoύ τoύτoυ βήµατoς κατά τηv
εξαίρετov αυτήv ηµέραv. "Εάv επιλάθωµαι σoυ Ελλάς,
επιλισθείη η δεξιά µoυ, κoλληθείη η γλώσσα µoυ τω
λάρυγγί µoυ, εάv µη σoυ µvησθώ, εάv µη πρoαvατάξωµαι
τηv Εvωσιv ως εv αρχή της ευφρoσύvης µoυ.
Μακράv η λιπoψυχία και η αυταπάτη. Εθvική
σωτηρία µόvov εv τη Εvώσει εξασφαλίζεται.
Συvτελoυµέvη η Εvωσις θα απoτελέση τηv αφετηρίαv
παvτoειδoύς διά τov Κυπριακόv λαόv πρόoδov και
ακµής. Η ιστoρία διδάσκει αψευδώς ότι πρoάγovται
και ευηµερoύσι µόvov oι ελεύθερoι λαoί, oι
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τελoύvτες υπό Κυβέρvησιv oµαίµovα και oµόγλωσσov
και oµόδoξov, είτε µικρoί είτε µεγάλoι είvαι oύτoι.
Οταv τη θεία βoηθεία η πoλυφίλητoς ηµώv
πατρίς απoδoθή εις τας αγκάλας της µητρός αυτής
Ελλάδoς, όταv o σκoπός πρoς ov όλη η ζωή µoυ
απέβλεπεv, επιτευχθή, πράγµα όπερ έχoµεv παv
δικαίωµα
vα
αvαµέvωµεv,
ως
oυχί
πoλύ
απoµεµακρυσµέvov, δεv θα έχω ή vα αvαφωvήσω πρoς τov
ιθύvovτα τας τύχας τωv λαώv, Βασιλέα τoυ παvτός ως o
δίκαιoς Συµεώv: "Νυv απoλύεις τov δoύλov σoυ
δέσπoτα".
Εις τηv τριάδα ταύτη τωv καθηκόvτωv θα
καθoσιώσω voυv και ψυχήv και καρδίαv, περί ταύτηv θα
στρέφωvται όλαι αι σκέψεις και πρoσπάθειαι µoυ. Ο δε
κύριoς "oυ η δύvαµις εv ασθεvεία τελειoύται" είη µoι
βoηθός και συvαvτηλήπτωρ, ευλoγώv ταύτας και
κατευoδώv και εις αίσιov αγώv πέρας.
Σoβαρά θα ήτo η παράλειψις µoυ, εάv κατά τηv
επίσηµov ταύτηv στιγµήv δεv διεξεδήλoυv τηv όvτως
µεγάληv και ειλικριvή λύπηv µoυ, διότι δαχωρίζoµαι
τoυ ευσεβoύς και φιλoπάτριδoς πoιµvίoυ µoυ της
Iεράς Μητρoπόλεως Κυρηvείας, µεθ' oυ συvέζησα εv
επιζήλω αρµovία επί τριάκovτα και επέκειvα έτη, µεθ'
oυ συvηυτύχησα και συvέπαθov, όπερ ηγάπησα πατρικώς
και υφ' oυ ηπατήθηv υικώς. Εξ όλης της ψυχής και
καρδίας εύχoµαι, ίvα τύχη τoύτo κρείττovoς εµoύ
πoιµέvoς και ίvα διαρκώς πρoάγηται και ευτυχή εv
Χριστώ Iησoύ τω κυρίω ηµώv.
∆ιαπύρως ικετεύωv τov Ουράvιov της Εκκλησίας,
θεµελιωτώv και Κυβερvήτηv "ας έθετε δια πvεύµατoς
τoυ Αγίoυ τoυς επισκόπoυς πoιµαίvειv τηv Εκκλησίαv
αυτoύ, ηv περιπoιήσατo διά τoυ ιδίoυ αίµατoς" ίvα
σκέπη τηv καθ' υπερβoλήv δoκιµασθείσαv Αγιωτ. ηµώv
Εκκλησίαv και εξαγάγη αυτήv ταχέως εκ της θλιβεράς
θέσεως εις ηv περιήγαγεv αυτήv δεκατετραετής
χηρεία και oρφαvία, απovέµω εv κατακλείδι πρoς τov
ευαγή κλήρov και τo φιλόχριστov πλήρωµα εξ όλης
ψυχής τη πατρική µoυ ευλoγίαv και επικαλoύµαι επί
πάvτας τoυς τε αγαπώvτας και τoυς µισoύvταςς ηµάς
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πλoυσίας
τας
άvωθεv
δωρεάς
και
χάριτας
αvτεξετoύµεvoς άµα πάvτωv τας ευχάς και τας δεήσεις
υπέρ εµoύ, υπέρ εvισχύσεως µoυ εv τη ιερωτάτη και
αγιωτάτη διακovία "ίvα µη αδόκιτoς γέvωµαι".
Η χάρις τoυ Κυρίoυ ηµώv Iησoύ Χριστoύ και η
αγάπη τoυ Θεoύ και πατρός και η κoιvωvία τoυ Αγίoυ
Πvεύµατoς είη µετά πάvτωv ηµώv. Αµήv".
Η Αριστερά Παράταξη πoυ είχε ήδη διαχωρίσει
τo δρόµo της από τηv Εθvαρχία δεv δέχθηκε τηv εκλoγή
τoυ Μακαρίoυ και τηv κατήγγειλε ως πραξικόπηµα, εvώ
χρησιµoπoιoύσε σoβαρές και βαριές λέξεις για vα
καταδικάσει τηv εκλoγή τoυ.
Ταυτόχρovα απoκαλoύσε τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo "επιβάτη" τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και
"κoµµατάρχη" και τηv Iερά Σύvoδo πoυ σχηµάτισε
αργότερα "Iερά κoµµατική σύvoδo".
Ακόµα χαρακτήρισε τηv εκλoγή τoυ πραξικόπηµα.
Στις 25 ∆εκεµβρίoυ o "∆ηµoκράτης" παρoυσίασε
τηv εκλoγή τoυ Μακαρίoυ στo Θρόvo τoυ Απoστόλoυ
Βαρvάβα µε τηv πιo κάτω είδηση:
" Η τελευταία πράξις της πρωτoφαvoύς και
σκαvδαλώδoυς εκλoγικής κωµωδίας έκλεισε χθες τηv
πρωίαv
µε
τηv
αvάρρησιv
κoµµατάρχoυ
και
ετερoκιvήτoυ
κoµµατάρχoυ
Μακαρίoυ
εις
τov
ιστoρικόv θρόvov τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα. Επιβάς διά
δoλίωv µέσωv και αισχρώv µεθόδωv της Κυπριακής
δεξιoφρoσύvης τoυ Αρχεπισκoπικoύ θρόvoυ δεv
αvαγvωρίζεται από τηv πραγµατικήv πλειoψηφίαv τoυ
λαoύ και θεωρείται υπ' αυτoύ ως τo "σύµβoλov" της
αvτεθvικής και αvτιχριστιαvικής πoλιτικής τωv
εκµεταλλευτώv τoυ λαoύ και υπovoµευτώv της ιεράς
εθvικής τoυ υπoθέσεως".
(Μεταγλώττιση)
" Η τελευταία πράξη της πρωτoφαvoύς και
σκαvδαλώδoυς εκλoγικής κωµωδίας έκλεισε χθες τo
πρωί µε τηv άvoδo κoµµατάρχη και ετερoκίvητoυ
κoµµατάρχη Μακαρίoυ στov ιστoρικό θρόvo τoυ
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Απoστόλoυ Βαρvάβα. Αφoύ επέβη µε δόλια µέσα και
αισχρές µεθόδoυς της Κυπριακής δεξιoφρoσύvης, στov
Αρχεπισκoπικό θρόvo δεv αvαγvωρίζεται από τηv
πραγµατική πλειoψηφία τoυ λαoύ και θεωρείται από
αυτόv ως τo "σύµβoλo" της αvτεθvικής και
αvτιχριστιαvικής πoλιτικής τωv εκµεταλλευτώv τoυ
λαoύ και υπovoµευτώv της ιερής εθvικής τoυ
υπόθεσης".
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