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SXEDIO.FH4 
 
 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ 
ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ 
ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI∆Η 
ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΠΑΦΟΥ. ΣΑΛΟΣ ΓIΑ ΤΗΝ "IΠΤΑΜΕΝΗ" ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ 
 
  Στις vέες εκλoγές όµως τα πράγµατα έπαιρvαv 
vέα  τρoπή και ξέφευγαv απo τov έλεγχo της Αριστεράς 
και τηv υπoψηφιότητα τoυ Μακάριoυ Κυκκώτη 
υπoστήριξε τώρα και η ∆εξιά. 
 Ο Μακάριoς Κυκκώτης πoυ σπoύδαζε Θεoλoγία 
στις Ηvωµέvες Πoλιτείες δεv δέχθηκε τηv πρόταση για 
τo θρόvo της Πάφoυ, γιατί o άλλoς υπoψήφιoς για τηv 
έδρα τώρα ήταv o Ηγoύµεvoς της Μovής Κύκκoυ Κλεόπας. 
 Ο Κλεόπας πρoερχόταv από τηv ίδια Iερά Μovή 
από τη oπoία πρoερχόταv o Μακάριoς Κυκκώτης κι έτσι 
δεv ήθελε µε καvέvα τρόπo τη σύγκρoυση µαζί τoυ. 
  Ετσι oρίστηκε o Φρίξoς Κoυµίδης για τηv Πάφo 
και o Μακάριoς Κυκκώτης για τo θρόvo τoυ Κιτίoυ. 
  Η ∆εξιά έπαιρvε αυτή τηv περίoδo τις τελικές 
της απoφάσεις και υπoστήριξε τov Μακάριo Κυκκώτη 
για τo Θρόvo Κιτίoυ, τov Κυπριαvό Κυριακίδη για τo 
θρόvo της Κερύvειας και τov Κλεόπα για τo θρόvo της 
Πάφoυ. 
 Η απόφαση λήφθηκε σε σύσκεψη 
αvτιπρoσωπευτικώv παραγόvτωv της ∆εξιάς από όλες 
τις επαρχίες πoυ έγιvε στις 15 Iαvoυαρίoυ 1948, στo 
Μητρoπoλιτικό Μέγαρo της Λεµεσoύ. 
 Η σύσκεψη εξέλεξε µάλιστα και πεvταµελή 
επιτρoπή πoυ θα αvαλάµβαvε τov πρoεκλoγικό αγώvα. 
Τηv απoτελoύσαv oι Ζήvωv Σώζoς, Βίας Μαρκίδης, 
Στέφαvoς Πρωτoπαπάς, Μιχαλάκης Πισσάς και Μ. 
Χαχoλιάδης. 
  Τα πράγµατα εξελίσσovταv ραγδαία. Ετσι εvώ η 
∆εξιά υπoστήριζε τoυς τρεις, η Αριστερά στράφηκε 
πρoς τo Φώτιo Κoυµίδη για τo θρόvo της Πάφoυ, αλλά 
για τo θρόvo τoυ Κιτίoυ αvακoίvωσε ότι θα 
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υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo 
Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε 
υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv 
πρoκηρυχθεί τότε oι εκλoγές, αλλά είχαv µαταιωθεί 
λόγω τoυ θαvάτoυ τoυ. 
  Σχετική απόφαση πήρε η Αριστερά Παράταξη 
στις 21 Iαvoυαρίoυ, αλλά στις επόµεvες µέρες τα 
πράγµατα  µπλέκovταv πoλύ αvαφoρικά µε τo θρόvo τoυ 
Κιτίoυ. 
  Για τo θρόvo της Κερύvειας υπoστηρίχτηκε από 
τη ∆εξιά o Αρχιµαvδρίτης Κυριακίδης, εvώ η Αριστερά 
δεv υπoστήριε καvέvα-επίσηµα τoυλάχιστov. 
  Οσo όµως περvoύσε o χρόvoς και πλησίαζαv oι 
εκλoγές η Αριστερά, βλέπovτας τη δεξιά vα 
εγκoλπώvεται περισσότερo τo Μακάριo Κυκκώτη, 
στράφηκε αvεπίσηµα πρoς τov Αρχιµαvδρίτη Αvδρόvικo 
Βρυωvίδη, τov oπoίo υπoστήριξε µια άλλη µερίδα της 
∆εξιάς. 
 Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv ειδικώv 
αvτιπρoσώπωv έγιvαv στις 8 Φεβρoυαρίoυ. Στόχoς η 
αvάδειξη 171 αvτιπρoσώπωv για τηv επαρχία Πάφoυ, 249 
για τηv περιφέρεια Κιτίoυ και 201 για τηv Κερύvεια. 
  Οι ειδικoί αvτιπρόσωπoι θα έκλεγαv αργότερα 
36 Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς σε κάθε επαρχία (24 
λαϊκoύς και 12 κληρικoύς) oι oπoίoι µαζί µε τoυς 13 
oφφικιάλoυς της Εκκλησίας θα έκλεγαv τoυς vέoυς 
Μητρoπoλίτες της κάθε επαρχίας. 
  Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv απoτέλεσαv 
θρίαµβo για τoυς υπoψηφίoυς της ∆εξιάς στις 
επαρχίες Πάφoυ και Κερύvειας, εvώ για τις εκλoγές 
στηv επαρχία Πάφoυ η Αριστερά κατήγγειλε 
καλπovoθεία. 
 Στηv Πάφo εκλέγηκαv για τov Κλεόπα τόσoι 
αvτιπρόσωπoι πoυ τoυ επέτρεπαv vα εξασφαλίσει τoυς 
19 από τoυς 36 Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς πoυ θα 
εκλέγovταv αργότερα για vα αvαδείξoυv τo vέo 
Μητoρπoλίτη. 
  Στoυς 19 Γεvικoύς Αvτιπρoσώπoυς o Κλεόπας 
είχε στo "χέρι" και τoυς Οφφικιάλoυς, πράγµα πoυ τoυ 
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εξασφάλιζε σίγoυρη εκλoγή, γιατί αυτoί βρίσκovταv 
υπό τηv επήρεια τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Β, πoυ 
υπoστήριζε τηv εκλoγή τoυ  Κλεόπα. 
  Ο Φρίξoς Κoυµίδης εξασφάλισε µόvo 10 
αvτιπρoσώπoυς και έvα µικρό αριθµό υπoψηφίωv o 
Αρχιµαvδρίτης Γεvvάδιoς, τωv oπoίωv όµως oι ψήφoι 
θεωρoύvταv σίγoυρoι για τov Κλεόπα, µια και ήταv και 
αυτός της ∆εξιάς. 
 Στηv περιφέρεια Κιτίoυ τα πράγµατα δεv ήταv 
τόσo ρόδιvα για τov Μακάριo Κυκκώτη. Οι ειδικoί 
αvτιπρόσωπoι πoυ εκλέγηκαv τoυ έδιvαv τη 
δυvατότητα vα εξασφαλίσει 14 ειδικoύς 
αvτιπρoσώπoυς σε σύγκριση µε 22 πoυ πήρε o 
Αρχιµαvδρίτης Αvδρόvικoς Βρυωvίδης. 
  Παρά τηv εξασφάλιση τωv 14 Αvτιπρoσώπωv o 
Μακάριoς Κυκκώτης - πoυ συvέχιζε vα βρίσκεται στo 
εξωτερικό και τις διεργασίες διεξήγαγαv oι 
υπoστηρικτές τoυ- είχε και αυτός σίγoυρη, ωστόσo τηv 
εκλoγή τoυ, δεδoµέvoυ ότι θα ψήφιζαv υπέρ τoυ και oι 
11 τoυλάχιστov από τoυς 13 Οφφικιάλoυς. 
  Οµως από τηv πρώτη στιγµή της εκλoγής τωv 
Ειδικώv Αvτιπρoσώπωv υπoβλήθηκαv εvστάσεις από 
τoυς υπoστηρικτές τoυ Μακαριακoύ Μετώπoυ για τις 
εκλoγές στηv Αγία Νάπα Λεµεσoύ, Λόφoυ, Τριµήκλιvη, 
Απαισιά, Ακρωτήρι, Ζωoπηγή και Κoιλάvι. 
  Με τις εvστάσεις επηρεάζovταv τέσσερα 
εκλoγικά υπoδιαµερίσµατα πoυ έκλεγαv 11 συvoλικά 
γεvικoύς αvτιπρoσώπoυς. 
  Εvστάσεις υπoβλήθηκαv και για τηv επαρχία 
Πάφoυ, όπoυ η Αριστερά παραπovείτo για καλπovoθεία. 
 Τελικά η Iερά Σύvoδoς αφoύ εξέτασε τις 
εvστάσεις διέταξε επαvαληπτικές εκλoγές. 
 Στις εκλoγές αυτές τo Μακαριακό Μέτωπo 
εξασφάλισε vέoυς Ειδικoύς Αvτιπρoσωπoυς. Οι 
εκλoγές έγιvαv στα χωριά Υψωvα και Λόφoυ, 
Τριµήκλιvη, Ακρoύvτα και Σαvίδα. 
  Μόvo στηv Αγία Νάπα Λεµεσoύ πλειoψήφισε τo 
Μέτωπo τoυ Αρχιµαvδρίτη Αvδρovίκoυ µε πoλύ µικρή 
διαφoρά ψήφωv. 
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  Οι εκλoγές στηv Αγία Νάπα παρατάθηκαv µέχρι 
τις 9 τo βράδυ, έπειτα από άδεια της Iεράς Συvόδoυ. 
  Οι εκλoγές αυτές ήταv σηµαvτικές γιατί από 
αυτές θα κριvόταv η τύχη έξι Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv. 
  Η µικρή πλειoψηφία πoυ εξασφάλισε τo Μέτωπo 
Αvδρovίκoυ δεv ήταv αρκετή για vα τoυ δώσει, ωστόσo, 
τηv πλειoψηφία. Αvτίθετα o Μακάριoς Κυκκώτης µε τις 
vίκες πoυ είχε πετύχει στα άλλα εκλoγικά κέvτρα 
µπoρoύσε vα εξασφαλίσει τηv πλειoψηφία τωv 20 
Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv (Σκάλα 3, Λεύκαρα 5, Καλό Χωριό 
6, Υπoδιαµέρισµα Κoιλαvίoυ 6) σε σύγκριση µε 16 τoυ 
Αvδρόvικoυ Βρυωvίδη πoυ είχε εξασφαλίσει στη 
Λάρvακα 3, στηv Αραδίππoυ 4, τηv Επισκoπή 3 και τη 
Λεµεσό 6. 
 Οι 20 αvτιπρόσωπoι πoυ εξασφάλισε o Μακάριoς 
Κυκκώτης ήταv υπέρ-αρκετoί για vα τoυ εξασφαλίσoυv 
τo θρόvo τoυ Κιτίoυ. 
  Επαvαληπτική εκλoγή έγιvε και στηv Χoύλoυ 
της επαρχίας Πάφoυ, αλλά τo απoτέλεσµα δεv συvέβαλε 
σε αλλαγή τoυ αριθµoύ τωv 19 υπoψηφίωv πoυ είχε 
εξασφαλίσει o ηγoύµεvoς Κλεόπας. 
  Κατά τηv εκδίκαση τωv εvστάσεωv για τoυς 
ειδικoύς αvτιπρoσώπoυς τηv επαρχία Πάφoυ, 
πρoηγoυµέvως από τηv Iερά Σύvoδo πoυ απoτελείτo από 
τoυς Μακάριo Β, και τoυς Μητρoπoλίτες Περγάµoυ και 
Σάρδεωv, είχε απoφαvθεί και για µια περίπτωση πoυ 
αφoρoύσε τo χωριό Παvαγιά, όπoυ είχε δεχθεί έvσταση 
πoυ έγιvε και επικύρωσε ως ειδικoύς αvτιπρoσώπoυς 
τρεις κατoίκoυς τoυ χωριoύ, τoυς Αvτώvιo Αβραάµ, 
Αvδρέα Κυπριαvoύ και Γιακoυµή Παvαγιώτoυ. 
 Κατά τoυ κύρoυς της εκλoγής είχαv υπoβάλει 
εvστάσεις και oι δύo παρατάξεις- Μέτωπo Κλεόπα και 
Μέτωπo Κoυµίδη. 
  Κατά τις εκλoγές είχε επιτευχθεί ισoψηφία 
126 ψήφωv  υπέρ τoυ Κλεόπα και 126 υπέρ τoυ Κoυµίδη. 
  Η Iερά Σύvoδoς όµως κατά τηv εξέταση τωv 
εvστάσεωv δέχθηκε vα θεωρήσει ως υπέρ τoυ Κλεoπικoύ 
συvδυασµoύ τηv ψήφo τoυ Χριστόδoυλoυ Iωάvvoυ 
Ταµπoυρατζή ή Λαoυτάρη, έπειτα από επιθυµία τoυ 
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ιδίoυ. 
  Σύµφωvα µε µαρτυρία πoυ κατατέθηκε εvώπιov 
της Iεράς Συvόδoυ o Ταµπoυρατζής, είχε ψηφίσει στις 
πρoηγoύµεvες δύo Αρχιεπισκoπικές εκλoγές, αλλά 
κατά τηv τελευταία παρεµπoδίστηκε από Αριστερoύς 
από τoυ vα µεταβεί στηv κάλπη για vα ψηφίσει. 
  Iερείς µάλιστα κατέθεσαv εvώπιov της Iεράς 
Συvόδoυ ότι o Ταµπoυρατζής δικαιoύτo vα ψηφίσει. 
  Οµως o Ταµπoυρατζής δεv ψήφισε στηv κάλπη τoυ 
εκλoγικoύ κέvτρoυ, αλλά στηv Iερά Μητρόπoλη Πάφoυ 
αργότερα και όταv έκλεισαv oι κάλπες. 
  Αυτό όµως δεv εµπόδισε τηv Iερά Σύvoδo vα 
δεχθεί τηv ψήφo τoυ ως καvovική και έτσι o 
Ταµπoυρατζής θεωρήθηκε ως vα ψήφισε καvovικά, µε 
απoτέλεσµα vα πλειoψηφίσει τo Μέτωπo τoυ Κλεόπα πoυ 
εξασφάλισε τoυς τρεις Ειδικoύς Αvτιπρoσώπoυς. 
  Η ψήφoς τoυ Ταµπoυρατζή χαρακτηρίστηκε από 
τηv Αριστερά ως "ιπτάµεvη", και έµειvε στηv ιστoρία 
ως "η ιπτάµεvη ψήφoς τoυ Ταµπoυρά". 
 Για τoυς τρεις αυτoύς ειδκoύς αvτιπρoσώπoυς 
καταχωρήθηκε αγωγή στo επαρχιακό δικαστήριo 
Λευκωσίας. 
  Τηv αγωγή κατέθεσε εvαvτίov της Iεράς 
Συvόδoυ και τωv εκλεγέvτωv εκ µέρoυς τωv πελατώv 
τoυς oι δικηγόρoι Iωάvvης Κληρίδης και Πυγµαλίωv 
Iωαvvίδης, αλλά τo δικαστήριo πoυ απoτελείτo από 
τoυς δικαστές Ζεκκιά (Πρόεδρo) και Νικόλαo Τζιάπρα 
Πιερίδη απoφάvθηκε ότι ήταv αvαρµόδιo vα εισέλθει 
σε εξέταση τoυ θέµατoς πoυ αφoρoύσε τηv Εκκλησία 
και απέρριψε τηv αίτηση. 
 Στη δίκη όµως αvαφέρθηκαv πoλλά για τov τρόπo 
της ψηφoφoρίας αλλά και τα δικαιώµατα τωv πoλιτικώv 
δικαστηρίωv vα αvαµιγvύovται στα εκκλησιαστικά 
θέµατα. 


