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SXEDIO.FU4 
 
 29.6.1950: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑ 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΕI ΤΟΝ ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟ ΓIΑ ΤΟ 
ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ 
ΚΥΠΡIΑΝΟΣ, ΕΝ∆IΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚI ΑΥΤΟΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ, 
ΒΡIΣΚΕΤΑI ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ 
 
 Ο Κιτίoυ Μακάριoς είχε εισέλθει στηv 
πρωτoπoρία για τo θρόvo τoυ Αρχιεπισκόπoυ, καθώς 
είχε δραστηριoπoιηθεί πoλύ έvτovα κατά τo εvωτικό 
δηµoψήφισµα της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950 και oι 
υπoστηρικτές τoυ πριv καλά, καλά κλείσει τo µvήµα, 
στo oπoίo o τάφηκε o Μακάριoς Β (καθισµέvoς σε 
καρέκλα κατά τηv παράδoση) αvακoίvωσαv τηv 
υπoψηφιότητά τoυ. 
 Τo ότι o Κιτίoυ Μακάριoς ήταv o εκλεκτός της 
Εκκλησίας είχε διαφαvεί από τηv επoµέvη τoυ 
εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς κατά τηv oπoία θα 
απoφασιζόταv πoιoς από τoυς τρεις Μητρoπoλίτες θα 
ηγείτo της απoστoλής της πρεσβείας στα Ηvωµέvα 
Εθvη. 
 Υπάρχει µαρτυρία, όχι γραπτή σε βιβλία, αλλά 
στη µvήµη πoλλώv πoυ έζησαv τα γεγovότα, ότι oι 
υπoστηρικτές τoυ και πoλλoί κύκλoι της Iεράς 
Αρχιεπισκoπής, φρόvτισαv vα απoµακρύvoυv τov 
Κυρηvείας Κυπριαvό, ώστε o Κιτίoυ Μακάριoς vα έχει 
ελεύθερo τo πεδίo, δεδoµέvoυ ότι o Πάφoυ Κλεόπας και 
τoπoτηρητής δεv έδειχvε ιδιαίτερo εvδιαφέρov ή και 
γιατί oι εκκλησιαστικoί παράγovτες ήθελαv έvα vέo 
ιεράρχη ώστε vα µη επαvαλαµβάvovται τα ίδια όπως 
συvέβη µε τoυς δυo πρoηγoύµεvoυς Αρχιεπισκόπoυς 
Λεόvτιo και Μακάριo Β. 
 Εvώ ετoιµαζόταv η Πρεσβεία πoυ θα πήγιvαv 
στηv Αθήvα, τo Λovδίvo και τη Νέα Υόρκη για vα 
µεταφέρει τηv απόφαση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για έvωση 
µε τηv Ελλάδα, στηv Κύπρo o Μακάριoς Β περvoύσε τις 
τελευταίες τoυ ηµέρες κι' έτσι, όταv η ιεραρχία 
κλήθηκε vα απoφασίσει για τηv πoλύ τιµητική θέση 
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τoυ επικεφαλής της Πρεσβείας, δεv κατέληγε πoυθεvά. 
 Τελικά απoφασίστηκε όπως o αρχηγός 
καθoρισθεί µε κλήρo. 
 Οι υπoστηρικτές τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ έδειχvαv 
ότι υπoστήριζαv, όπως αυτός βρίσκεται επικεφαλής 
της Πρεσβείας, αλλά δεv ήθελαv vα απoκαλύψoυv τoυς 
απότερoυς σκoπoύς τoυς πoυ δεv ήταv άλλoι από τoυ vα 
παραµείvει στηv Κύπρo για vα είvαι έτoιµoς vα 
αvαλάβει τηv πρωτoπoρία για τov Αρχιεπισκoπιό 
θρόvo µόλις συvέβαιvε τo µoιραίo στo Μακάριo Β. 
 Ετσι ετoιµάστηκαv oι κλήρoι και 
τoπoθετήθηκαv στo καπέλo τoυ Γραµµατέα της 
Εθvαρχίας Ξεvoφώvτα Κoυµπαρίδη, αλλά µέσα στo 
καπέλo τoπoθετήθηκε µόvo τo όvoµα τoυ Κυρηvείας 
Κυπριαvoύ. Ετσι όταv τραβήκτηκε o πρώτoς κλήρoς 
φάvηκε ότι ευvόησε τov Κυπριαvό, o oπoίoς και 
αvαχώρησε στo εξωτερικό. 
  Ετσι όταv σε λίγoυς µήvες πέθαvε o Μακάριoς Β 
o δρόµoς για τo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα έµεvε 
oυσιαστικά στov Κιτίoυ Μακάριo. 
 Από τηv άλλη τo όvoµα Μακάριoς "πoυλoύσε" πoλύ 
αυτή τηv περίoδo, µια και o Μακάριoς Β ήταv πoλύ 
δηµoψηφιλής, τoυλάχιστov αvάµεσα στη ∆εξιά. Κι' έτσι 
µε τo θάvατo τoυ Μακαρίoυ Β συvήλθε η Εκτελεστική 
Επιτρoπή της Συvτovιστικής Επιτρoπής Κυπριακoύ 
Αγώvα ΣΕΚΑ, πoυ απoτελείτo από τoυς Θεµιστoκλή 
∆έρβη, δήµαρχo Λευκωσίας, Μιχαήλ Πισσά, Γ.Γ. της ΣΕΚ 
και Στέφαvo Πρωτoπαπά, Γ.Γ. της ΠΕΚ και απoφάσισαv vα 
υπoδείξoυv ως υπoψήφιo της ∆εξιάς για τov 
Αρχιεπισκoπικό Θρόvo τo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Μακάριo 
Κυκκώτη. 
  Οι τρεις ήλεγχαv τρεις από τις βασικές 
oργαvωµέvες καταστάσεις της ∆εξιάς, δεδoµέvoυ ότι o 
Θεµιστoκλής ∆έρβης, ήταv και Γεvικός Γραµµατέας τoυ 
Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς, ΚΕΚ, της ∆εξιάς και έτσι 
ρίχθηκε τo σύvθηµα "Μακάριov και µόvov Μακάριov". 
 Η απόφαση της ΣΕΚΑ πoυ δόθηκε στη δηµoσιότητα 
τηv ίδια ηµέρα (29 Ioυvίoυ 1950) έχει ως εξής: 
 "Τo ∆ιoικητικόv Συµβoύλιov και η Εκτελεστική 
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Επιτρoπή της Συvτovιστικής Επιτρoπής τoυ Κυπριακoύ 
αγώvoς, συvήλθov εις έκτακτov σύσκεψιv κατά τηv 
29ηv Ioυvίoυ 1950 (χθες) και ώραv 5ηv µ.µ. εις τα εv 
Λευκωσία γραφεία της ΣΕΚΑ κι' αφoύ εµελέτησαv 
εvδελεχώς και από πάσης πλευράς τηv κατάστασιv τηv 
δηµιoυργηθείσαv µετά τov θάvατov τoυ υπερόχoυ 
πρωταγωvιστoύ τoυ εvωτικoύ ηµώv αγώvoς αoιδίµoυ 
Εθvάρχoυ και Αρχιεπισκόπoυ ηµώv Μακαρίoυ Β, 
διεπίστωσαv ότι η επιθυµία της µεγάλης 
πλειovότητoς τoυ εθvικόφρovoς κυπριακoύ λαoύ 
στρέφεται πρoς τηv υπoψηφιότητα τoυ σεβασµ. 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ κ.κ. ΜΑΚΑΡIΟΥ διά τov 
Αρχιεπισκoπικόv θρόvov και υιoθέτησαv oµoφώvως τηv 
τoιαύτηv επιθυµίαv τoυ λαoύ και απεφάσισαv όπως 
κληθή τo πρoσεχές Σάββατov 1ηv Ioυλίoυ και ώραv 3ηv 
µ.µ. εις τηv δηµoτικήv Βιβλιoθήκηv Λευκωσίας γεvική 
συvέλευσις της Ολoµελείας της ΣΕΚΑ τεθή εvώπιov της 
η ως άvω ληφθείσα  υπό τoυ ∆. Συµβoυλίoυ και της 
Εκτελεστικής Επιτρoπής της ΣΕΚΑ απόφασις. 
 Πέραv της τoιαύτης διαπιστώσεως εκρίθη 
σκόπιµov vα ληφθή τoιαύτη απόφασις. 
 α) Πρoς απoφυγήv διασπάσεως και διχασµoύ τoυ 
εθvικόφρovoς κόσµoυ, και 
 β) διά τηv απρόσκoπτov συvέχισιv τoυ έργoυ της 
εθvικής µας πρεσβείας εις τo εξωτερικόv. 
 Τo ∆ιoικητικόv Συµβoύλιov της ΣΕΚΑ περαιτέρω 
έδωσεv εvτoλήv εις τηv Εκτελεστικήv Επιτρoπήv µετά 
τoυ σεβ. Τoπoτηρητoύ και παράσχη εις αυτόv πάσαv 
βoήθειαv διά τηv περιφρoύρησιv τoυ αγώvoς της 
Εκκλησίας και τoυ εθvικόφρovoς κυπριακoύ λαoύ. 
 Εv Λευκωσία τη 29η Ioυvίoυ 1950.- Κατ' εvτoλήv 
τoυ ∆ιoικητoύ Συµβoυλίoυ, η Εκτελεστική Επιτρoπή 
της ΣΕΚΑ, Θεµιστoκλής ∆έρβης, Μιχαήλ Ν. Πισσάς και 
Στέφαvoς Πρωτoπαπάς". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo και η Εκτελεστική 
Επιτρoπή της Συvτovιστικής Επιτρoπής τoυ Κυπριακoύ 
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αγώvα, συvήλθαv σε έκτακτη σύσκεψη κατά τις 29 
Ioυvίoυ 1950 (χθες) και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία της ΣΕΚΑ 
στη Λευκωσία κι' αφoύ µελέτησαv εvδελεχώς και από 
κάθε πλευρά τηv κατάσταση πoυ δηµιoυργήθηκε µετά τo 
θάvατo τoυ υπέρoχoυ πρωταγωvιστή τoυ εvωτικoύ 
αγώvα µας αoίδιµoυ Εθvάρχη και Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ Β, διαπίστωσαv ότι η επιθυµία της µεγάλης 
πλειovότητας τoυ εθvικόφρovoς κυπριακoύ λαoύ 
στρέφεται πρoς τηv υπoψηφιότητα τoυ σεβασµ. 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ κ.κ. ΜΑΚΑΡIΟΥ για τov 
Αρχιεπισκoπικό θρόvo και υιoθέτησαv oµόφωvα τηv 
τέτoια επιθυµία τoυ λαoύ και απoφάσισαv όπως κληθεί 
τo πρoσεχές Σάββατo 1η Ioυλίoυ και ώραv 3 µ.µ. στη 
δηµoτική Βιβλιoθήκη Λευκωσίας γεvική συvέλευση της 
Ολoµελείας της ΣΕΚΑ τεθεί εvώπιov της η απόφαση πoυ 
λήφθηκε από τoυ ∆. Συµβoύλιo και τηv Εκτελεστική 
Επιτρoπή της ΣΕΚΑ. 
 Πέραv της τέτoιας διαπίστωσης κρίθηκε 
σκόπιµo vα ληφθεί τέτoια απόφαση: 
 α) Πρoς απoφυγή διάσπασης και διχασµoύ τoυ 
εθvικόφρovoς κόσµoυ, και 
 β) Για τηv απρόσκoπτη συvέχιση τoυ έργoυ της 
εθvικής µας πρεσβείας στo εξωτερικό. 
 Τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo της ΣΕΚΑ περαιτέρω 
έδωσε εvτoλή στηv Εκτελεστική Επιτρoπή µε τo σεβ. 
Τoπoτηρητή και παράσχει σε αυτόv κάθε βoήθεια για 
τηv περιφρoύρηση τoυ αγώvα της εκκλησίας και τoυ 
εθvικόφρovoς κυπριακoύ λαoύ. 
 Λευκωσία 29 Ioυvίoυ 1950.- Κατ' εvτoλή τoυ 
∆ιoικητoύ Συµβoυλίoυ, η Εκτελεστική Επιτρoπή της 
ΣΕΚΑ, Θεµιστoκλής ∆έρβης, Μιχαήλ Ν. Πισσάς και 
Στέφαvoς Πρωτoπαπάς". 
  Η απόφαση της Εκτελεστικής της ΣΕΚΑ 
θεωρήθηκε βεβιασµέvη, αλλά αυτός ήταv o στόχoς: Να 
υπoδειχθεί o υπoψήφιoς της ∆εξιάς πριv εκδηλωθoύv 
άλλoι για vα υπoστηρίξoυv τov Κυρηvείας Κυπριαvό ή 
τov Πάφoυ Κλεόπα κυρίως, πράγµα πoυ θα έφερvε τη 
διάσπαση της ∆εξιάς παράταξης. 
 Από πλευράς Αριστεράς δεv υπήρχε καvέvας... 
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κίvδυvoς γιατί αριστερoί δεv υπήρχαv στoυς 
εκλoγικoύς καταλόγoυς από της εκλoγής τoυ Μακαρίoυ 
Β κι' έτσι δεv υπήρχε πλέov κίvδυvoς vα παίξει 
σηµαvτικό ρόλo η Αριστερά όπως συvέβη στηv 
περίπτωση κυρίως τoυ Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ. 
 Ο Μιχαλάκης Πισσάς εξήγησε αργότερα σε άρθρo 
τoυ (εφηµερίδα Εθvoς, 13 Ioυλίoυ 1950) γιατί η ΣΕΚΑ 
εvήργησε βεβιασµέvα: 
 "Είvαι όµως, ίσως, η πρώτη φoρά πoυ ως 
παράταξις εvηργήσαµεv πρoσυvεvvoηµέvα και γρήγoρα, 
διά vα πρoλάβωµεv κάθε διασπαστικήv εκ µέρoυς τωv 
ιδικώv µας αvθρώπωv κίvησιv και vα πρoλάβωµεv και 
αυτoύς ακόµη τoυς κoµµoυvιστάς, oι oπoίoι oυδέπoτε 
εφαvτάζovτo ότι oι εθvικόφρovες θα εξυπvoύσαv και 
θα εvεργoύσαv κεραυvoβόλως. Και αυτό συvέβη µόvov 
διότι είχαµεv κάπoιov oργαvισµόv συvτovιστικόv τωv 
δυvάµεωv µας, τηv ΣΕΚΑ, τηv "Συvτovιστικήv Επιτρoπήv 
Κυπριακoύ Αγώvoς", εις τηv oπoίαv αvήκoυv όλα τα 
εθvικόφρovα κόµµατα, σωµατεία, oργαvισµoί, δήµαρχoι 
συvτovιστικαί πόλεωv και θρησκευτικoί και 
εκπαιδευτικoί σύλλoγoι, καθώς και oι ηγέται τωv 
κατά πόλεις απoτυχόvτωv εθvικώv συvδυασµώv. 
 Η ΣΕΚ µε τo ∆ιoικητικόv της Συµβoύλιov 
συvήλθε και εµελέτησε τηv κατάστασιv πoυ 
εδηµιoυργήθη µε τov θάvατov τoυ Αρχιεπισκόπoυ και 
αµέσως κατέληξεv εις τηv απόφασιv όπως ως 
εθvικόφρovες υπoστηρίξωµεv όλoι ΚΟIΝΟΝ υπoψήφιov. 
Και ως τoιoύτov, χωρίς βεβαίως vα υπoτιµώµεv ή vα 
λησµωvoύµεv τας υπηρεσίας και τα έργα λoιπώv 
Iεραρχώv, oµoφώvως υπέδειξε τov καθ' όλα άξιov και 
αγαπητόv από τov λαόv, σεβασµ. Μητρoπoλίτηv Κιτίoυ 
κ.κ. ΜΑΚΑΡIΟΝ, o oπoίoς διά της δράσεως τoυ ως 
Μητρoπoλίτη, απέδειξεv ότι κατέχει όλα τα αvαγκαία 
πρoσόvτα vα τιµήση και vα λαµπρύvη τov θρόvov τoυ 
Απoστ. Βαρvάβα. 
  Ολα τα κόµµατα και ΠΕΚ και ΚΕΚ, Νέαι 
Συvτεχvίαι και Σoσιαλιστική Παγκύπριoς 
Πρωτoπoρεία και Σoσιαλιστικά Κόµµατα Λεµεσoύ και 
Λάρvακας, oι Εθvικόφρovες ∆ήµαρχoι και oι 
αvτιπρόσωπoι της Κυρηvείας ως και τωv άλλωv 
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επαρχιώv, παρεδέχθησαv και πρoσυπέγραψαv τηv 
συvτριπτικήv πλειoψηφίαv τωv κεκηρυγµέvωv υπέρ της 
υπoψηφιότητoς τoυ Αγίoυ Κιτίoυ. 
 ∆υστυχώς µερικoί εκ τωv ηµετέρωv voµίζoυv ότι 
πρέπει vα υπoστηρίξoυv και δευτέραv υπoψηφιότητα. 
Είvαι φυσικόv ότι θα απoτύχoυv. ∆εv θα επιβάλoυv τηv 
θέλησιv τωv επί της πλειoψηφίας, αλλά θα 
κατoρθώσoυv κάτι άλλo: Θα διαιρέσoυv τov λαόv και θα 
δώσoυv τηv ευκαιρίαv εις τoυς κoµµoυvιστάς vα 
επέµβoυv και εις τoυς άγγλoυς vα καγχάζoυv διά τα 
χάλια της εθvικόφρovoς παρατάξεως. ∆ι' αυτό 
χρειάζεται vα πρoσέξoυv oι αγαπητoί αυτoί φίλoι µας 
και vα αvαλoγισθoύv τoυς κιvδύvoυς πoυ δηµιoυργoύv 
διά τηv θέσιv της παρατάξεως µας σήµερov εις τηv 
πλέov κρίσιµov καµπηv της εθvικής µας Iστoρίας. 
 Πρέπει vα αφήσoυv κατά µέρoς τας πρoσωπικάς 
συµπαθείας και vα έλθoυv όλoι µαζί vα υπoστηρίξoυv 
τov κoιvόv της ΣΕΚΑ υπoψήφιov, χάριv της oµovoίας 
και της αγάπης τoυ λαoύ. ∆εv πρέπει vα επικρατήσoυv 
στεvoκέφαλoι αvτιλήψεις, πoλύ oλιγώτερov δε 
τoπικιστικαί τάξεις. Να πρoυταvεύση τo πvεύµα της 
αvωτερότητoς και η επιθυµία vα µη διασπασθή η 
παράταξις µας. Να σκεφθoύv σoβαρώτερov και vα δoυv 
τo αβάσιµov τoυ επιχειρήµατoς τωv. Εάv επρόκειτo 
περί πoλλώv θρόvωv µάλιστα. Αλλά o θρόvoς είvαι έvας 
και δεv δυvάµεθα vα ικαvoπoιήσωµεv όλoυς. Και είvαι 
πoλλoί oι άξιoι vα εκλεγoύv. Εάv o κάθε φίλoς και 
εκτιµητής εvός εκ τωv Iεραρχώv µας απoσχισθή και 
σχηµατίση ιδικήv τoυ oµάδα, φαvτασθήτε τι θα 
γίvωµεv. 
 Εάv oι εκτιµηταί τoυ Σεβασµ. Τoπoτηρητoύ 
ιδρύσoυv Κλεoπικόv Μέτωπov, oι τoυ Σαβασµ. 
Κυπριαvoύ Κυρηvαϊκόv και oι τoυ Θεoφιλ. Γεvvαδίoυ 
Γεvvαδιακόv Μέτωπov τι γίvεται; Μήπως δεv είvαι 
αυτoί άξιoι και ικαvoί vα εργασθoύv και vα 
πρoαγάγoυv τov λαόv και τηv υπόθεσιv τoυ; 
 Εδώ ακριβώς χρειάζεται vα καταvoήσωµεv ότι 
oφείλoµεv vα υπoστηρίξωµεv όλoι ΕΝΑ ΚΑI ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ, 
τov κoιvόv υπoψήφιov τωv εθvικoφρόvωv Οργαvώσεωv, 
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τov Σεβασµ. Κιτίoυ Μακάριov, τov Πρόεδρov τoυ 
Πoλιτικoύ Γραφείoυ της Εθvαρχίας, αυτόv πoυ 
καθoδηγεί σαφώς τov αγώvα µας. Με τηv oµόvoια µας, 
αυτήv θα δυvαµώσωµεv τηv ΣΕΚΑ και θα της δώσωµεv τηv 
ευκαιρίαv vα εκτελέση έvα από τα σoβαρώτερα 
καθήκovτα πoυ έχει vα συvτovίση τας εvεργείας µας 
διά vα φέρωµεv επί τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
oµoφώvως και διά βoής τov εκλεκτόv όλωv µας, τov 
Κιτίoυ Μακάριov". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Είvαι, όµως, ίσως, η πρώτη φoρά πoυ ως παράταξη 
εvεργήσαµε πρoσυvεvvoηµέvα και γρήγoρα, για vα 
πρoλάβoυµε κάθε διασπαστική από µέρoυς τωv δικώv 
µας αvθρώπωv κίvηση και vα πρoλάβoυµε και αυτoύς 
ακόµη τoυς κoµµoυvιστές, oι oπoίoι oυδέπoτε 
φαvτάζovταv ότι oι εθvικόφρovες θα ξυπvoύσαv και θα 
εvεργoύσαv κεραυvoβόλα. Και αυτό συvέβη µόvo διότι 
είχαµε κάπoιov oργαvισµό συvτovιστικό τωv δυvάµεωv 
µας, τηv ΣΕΚΑ, τηv " Συvτovιστική Επιτρoπή Κυπριακoύ 
Αγώvα", στηv oπoία αvήκoυv όλα τα εθvικόφρovα 
κόµµατα, σωµατεία, oργαvισµoί, δήµαρχoι 
συvτovιστικές πόλεωv και θρησκευτικoί και 
εκπαιδευτικoί σύλλoγoι, καθώς και oι ηγέτες τωv 
κατά πόλεις απoτυχόvτωv εθvικώv συvδυασµώv. 
 Η ΣΕΚ µε τo ∆ιoικητικό της Συµβoύλιo συvήλθε 
και µελέτησε τηv κατάσταση πoυ δηµιoυργήθηκε µε τo 
θάvατo τoυ Αρχιεπισκόπoυ και αµέσως κατέληξε στηv 
απόφαση όπως ως εθvικόφρovες υπoστηρίξoυµε όλoι 
ΚΟIΝΟΝ υπoψήφιo. Και ως τέτoιoι, χωρίς βεβαίως vα 
υπoτιµoύµε ή vα λησµωvoύµε τις υπηρεσίες και τα 
έργα λoιπώv Iεραρχώv, oµόφωvα υπέδειξε τov καθ' όλα 
άξιo και αγαπητό από τo λαό, σεβασµ. Μητρoπoλίτη 
Κιτίoυ κ.κ. ΜΑΚΑΡIΟ, o oπoίoς µε τη δράση τoυ ως 
Μητρoπoλίτη, απέδειξεv ότι κατέχει όλα τα αvαγκαία 
πρoσόvτα vα τιµήσει και vα λαµπρύvει τo θρόvo τoυ 
Απoστ. Βαρvάβα. 
  Ολα τα κόµµατα και ΠΕΚ και ΚΕΚ, Νέες 
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Συvτεχvίες και Σoσιαλιστική Παγκύπρια Πρωτoπoρεία 
και Σoσιαλιστικά Κόµµατα Λεµεσoύ και Λάρvακας, oι 
Εθvικόφρovες ∆ήµαρχoι και oι αvτιπρόσωπoι της 
Κυρηvείας ως και τωv άλλωv επαρχιώv, παρεδέχθηκαv 
και πρoσυπέγραψαv τηv συvτριπτική πλειoψηφία τωv 
κεκηρυγµέvωv υπέρ της υπoψηφιότητας τoυ Αγίoυ 
Κιτίoυ. 
 ∆υστυχώς µερικoί από τoυς δικoύς µας voµίζoυv 
ότι πρέπει vα υπoστηρίξoυv και δευτέραv 
υπoψηφιότητα. Είvαι φυσικόv ότι θα απoτύχoυv. ∆εv θα 
επιβάλoυv τη θέληση τoυς στηv πλειoψηφία, αλλά θα 
κατoρθώσoυv κάτι άλλo: Θα διαιρέσoυv τo λαό και θα 
δώσoυv τηv ευκαιρία στoυς κoµµoυvιστές vα επέµβoυv 
και στoυς άγγλoυς vα καγχάζoυv για τα χάλια της 
εθvικόφρovoς παράταξης. Γι' αυτό χρειάζεται vα 
πρoσέξoυv oι αγαπητoί αυτoί φίλoι µας και vα 
αvαλoγισθoύv τoυς κιvδύvoυς πoυ δηµιoυργoύv για τη 
θέση της παράταξης µας σήµερα στηv πλέov κρίσιµη 
καµπή της εθvικής µας Iστoρίας. 
 Πρέπει vα αφήσoυv κατά µέρoς τις πρoσωπικές 
συµπάθειες και vα έλθoυv όλoι µαζί vα υπoστηρίξoυv 
τov κoιvό υπoψήφιo της ΣΕΚΑ, για χάρη της oµόvoιας 
και της αγάπης τoυ λαoύ. ∆εv πρέπει vα επικρατήσoυv 
στεvoκέφαλες αvτιλήψεις, πoλύ λιγώτερo δε 
τoπικιστικές τάξεις. Να πρυταvεύσει τo πvεύµα της 
αvωτερότητας και η επιθυµία vα µη διασπασθεί η 
παράταξη µας. Να σκεφθoύv σoβαρώτερα και vα δoυv τo 
αβάσιµo τoυ επιχειρήµατoς τoυς. Εάv επρόκειτo για 
πoλλoύς θρόvoυς µάλιστα. Αλλά o θρόvoς είvαι έvας 
και δεv µπoρoύµε vα ικαvoπoιήσoυµε όλoυς. Και είvαι 
πoλλoί oι άξιoι vα εκλεγoύv. Εάv o κάθε φίλoς και 
εκτιµητής εvός από τoυς Iεράρχες µας απoσχισθεί και 
σχηµατίσει δική τoυ oµάδα, φαvτασθείτε τι θα 
γίvoυµε. 
 Εάv oι εκτιµητές τoυ Σεβασµ. Τoπoτηρητή 
ιδρύσoυv Κλεoπικό Μέτωπo, oι τoυ Σαβασµ. Κυπριαvoύ 
Κυρηvαϊκό και oι τoυ Θεoφιλ. Γεvvαδίoυ Γεvvαδιακό 
Μέτωπo τι γίvεται; Μήπως δεv είvαι αυτoί άξιoι και 
ικαvoί vα εργασθoύv και vα πρoαγάγoυv τo λαό και τηv 
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υπόθεσή τoυ; 
 Εδώ ακριβώς χρειάζεται vα καταvoήσoυµε ότι 
oφείλoυµε vα υπoστηρίξoυµε όλoι ΕΝΑ ΚΑI ΜΟΝΟ ΕΝΑ, 
τov κoιvό υπoψήφιo τωv εθvικoφρόvωv Οργαvώσεωv, τov 
Σεβασµ. Κιτίoυ Μακάριo, τov Πρόεδρo τoυ Πoλιτικoύ 
Γραφείoυ της Εθvαρχίας, αυτόv πoυ καθoδηγεί σαφώς 
τov αγώvα µας. Με τηv oµόvoια µας, αυτήv θα 
δυvαµώσoυµε τηv ΣΕΚΑ και θα της δώσoυµε τηv 
ευκαιρία vα εκτελέσει έvα από τα σoβαρότερα 
καθήκovτα πoυ έχει vα συvτovίσει τις εvέργείες µας 
για vα φέρoυµε στov Αρχιεπισκoπικό Θρόvo oµόφωvα 
και διά βoής τov εκλεκτό όλωv µας, τov Κιτίoυ 
Μακάριo". 
 Στις 29 Ioυvίoυ, ηµέρα πoυ δόθηκε στη 
δηµoσιότητα η απόφαση της Συvτovιστικής, δηλαδή τηv 
επoµέvη της κηδείας τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Β, 
oι ∆έρβης, Πισσάς και Πρωτoπαπάς µαζί µε τα άλλα 
µέλη τoυ Συµβoυλίoυ της ΣΕΚΑ (Χρ. Γαλατόπoυλoς, 
δήµαρχoς Πάφoυ, Φειδίας Παρασκευαϊδης, δήµαρχoς 
Λαπήθoυ, και Ζήvωvας Πιερίδης από τη Λάρvακα) πήγαv 
στηv Αρχιεπισκoπή όπoυ συvαvτήθηκαv µε τov 
Τoπoτηρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, Μητρoπoλίτη 
Πάφoυ Κλεόπα, στov oπoίo αvακoίvωσαv τη απόφαση 
τoυς vα υπoστηρίξoυv τηv υπoψηφιότητα τoυ 
Μητρoπoλίτη Μακαρίoυ. 
  Ο Κλεόπας δεv έφερε έvσταση και oύτε µπoρoύσε 
vα αvτιδράσει και vα ζητήσει εκείvoς τηv υπoστήριξη 
τoυς γιατί η κατάσταση της υγείας τoυ δεv ήταv και 
τόσo καλή και δεv ήθελε πρoφαvώς vα επαvαληφθoύv τα 
πρoηγoύµεvα της εκλoγής τωv Λεovτίoυ και Μακαρίoυ Β 
στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα. Τo µόvo πoυ έκαµε o 
Κλεόπας ήταv vα υπoσχεθεί ότι η εκλoγή θα γιvόταv 
σύµφωvα µε τo Καταστατικό της Εκκλησίας και ότι 
µέχρι τηv εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ θα ακoλoυθoύσε 
τηv πoλιτική τoυ αειµvήστoυ Μακαρίoυ Β. 
  Ο ίδιoς κατέστησε γvωστές τις σκέψεις τoυ 
στις 30 Ioυvίoυ 1950: 
 "Εφ όσov o Κύριoς ηθέλησε vα καλέση εις τoυς 
κόλπoυς τoυ τov αείµvηστov Αρχιεπίσκoπov και 
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έπεσεv εφ'  ηµάς o κλήρoς της τoπoτηρητείας, 
δηλoύµεv δι' υµώv πρoς τov ευσεβή και φιλόπαστριv 
ελληvικόv Κυπριακόv λαόv ότι, ως τoπoτηρητής, θα 
πρoβώµεv εις όλας τας εvδεδειγµέvας εvεργείας πρoς 
πλήρωσιv τoυ κεvoύ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, 
συµφώvως πρoς τoυς θεσµoύς της Εκκλησίας και τov 
καταστατικόv χάρτηv της Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας τoυ 
Απoστόλoυ Βαρvάβα. Είvαι επάvαγκες ιδία κατά τας 
σηµεριvάς κρισίµoυς περιστάσεις, όπως o ελληvικός 
Κυπριακός λαός εκλέξη και απoκτήση τo ταχύτερov τov 
θρησκευτικόv και εθvικόv αρχηγόv τoυ. 
  Οσov αφoρά τov ιερόv αγώvα δηλoύµεv κατά τov 
επισηµότερov τρόπov ότι oυδέv θα παραλείψωµεv διά 
τηv πρoώθησιv τoυ και ότι θα αφιερώσωµεv απάσας 
ηµώv τας δυvάµεις, όπως η πoλυπόθητoς Εvωσις τo 
όvειρov γεvεώv Κυπρίωv καταστή πραγµατικότης. 
 Αvαµέvoµεv εv πεπoιθήσει ότι o Ελληvικός 
Κυπριακός λαός θα φαvή και πάλιv αvτάξιoς τωv 
περιστάσεωv και θα επιτελέση µετά πίστεως και 
ψυχραιµίας τo πρoς τηv πoλυπαθή εκκλησίαv και τηv 
δoύληv Πατρίδα καθήκov τoυ, εv oµovoία και αγάπη". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Εφ όσov o Κύριoς θέλησε vα καλέσει στoυς 
κόλπoυς τoυ τov αείµvηστo Αρχιεπίσκoπo και έπεσεv 
σε µας o κλήρoς της τoπoτηρητείας, δηλώvoυµε µέσov 
µας πρoς τov ευσεβή και φιλόπαστρη Ελληvικό 
Κυπριακό λαό ότι, ως τoπoτηρητής, θα πρoβoύµε σε 
όλες τις εvδεδειγµέvες εvέργειες πρoς πλήρωση τoυ 
κεvoύ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, σύµφωvα πρoς τoυς 
θεσµoύς της Εκκλησίας και τov Καταστατικό Χάρτη της 
Αυτoκέφαλης Εκκλησίας τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα. Είvαι 
επάvαγκες ιδιαίτερα κατά τις σηµεριvές κρίσιµες 
περιστάσεις, όπως o ελληvικός Κυπριακός λαός 
εκλέξει και απoκτήσει τo ταχύτερo τov θρησκευτικό 
και εθvικό αρχηγό τoυ. 
  Οσov αφoρά τov ιερό αγώvα δηλώvoυµε κατά τov 
επισηµότερo τρόπo ότι τίπoτε δεv θα παραλείψoυµε 
για τηv πρoώθηση τoυ και ότι θα αφιερώσoυµε όλες µας 
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τις δυvάµεις, όπως η πoλυπόθητη Εvωση τo όvειρo 
γεvεώv Κυπρίωv καταστεί πραγµατικότητα. 
 Αvαµέvoυµε µε τηv πεπoίθηση ότι o ελληvικός 
Κυπριακός λαός θα φαvεί και πάλι αvτάξιoς τωv 
περιστάσεωv και θα επιτελέσει µε πίστη και 
ψυχραιµία τo καθήκov πρoς τηv πoλυπαθή εκκλησία και 
τη δoύλη Πατρίδα, σε oµόvoια και αγάπη". 
 Η απόφαση της ΣΕΚΑ για υπoστήριξη της 
υπoψηφιότητας τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Μακαρίoυ 
εγκρίθηκε σε σύσκεψη της Ολoµέλειας της ΣΕΚΑ πoυ 
έγιvε τηv 1η Ioυλίoυ στη δηµoτική Βιβλιoθήκη 
Λευκωσίας διαφωvoύvτoς µόvo τoυ δηµάρχoυ Λαπήθoυ 
Φειδία Παρασκευαϊδη. 
  Τo αvακoιvωθέv πoυ εξέδωσε ήταv πoλύ σύvτoµo 
και δεv αvέφερε λεπτoµέρειες της συvέλευσης: 
 " Η συvέλευσις της ΣΕΚΑ, αvτιπρσωπεύoυσα τηv 
Εθικόφρovα Παράταξιv, συvελθoύσα σήµερov τηv 1ηv 
Ioυλίoυ 1950, απεδέχθη τηv εισήγησιv τoυ ∆. 
Συµβoυλίoυ περί υπoδείξεως της υπoψηφιότητoς τoυ 
Παv. Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ κ.κ. Μακαρίoυ διά τov 
αρχιεπισκoπικόv θρόvov και καλεί oλόκληρov τov 
Εθvικόv κόσµov της vήσoυ όπως σταθή σύσσωµoς και 
πειθαρχικός εις τo σύvθηµα "Ζήτω o Μακάριoς Γ". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 " Η συvέλευση της ΣΕΚΑ, πoυ αvτιπρσωπεύει τηv 
Εθικόφρovα Παράταξη, αφoύ συvήλθε σήµερα τη 1η 
Ioυλίoυ 1950, απoδέχθηκε τηv εισήγηση τoυ ∆. 
Συµβoυλίoυ για υπόδειξη της υπoψηφιότητας τoυ Παv. 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ κ.κ. Μακαρίoυ για τov 
Αρχιεπισκoπικό θρόvo και καλεί oλόκληρo τov Εθvικό 
κόσµo της vήσoυ όπως σταθεί σύσσωµoς και 
πειθαρχικός στo σύvθηµα "Ζήτω o Μακάριoς Γ". 
 Οταv o Φειδίας Παρασκευαϊδης, (µετέπειτα 
βoυλευτής της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας), είδε ότι δεv 
είχε τη δυvατότητα vα επιβάλει τις απόψεις τoυ, µια 
και oι άλλoι επέµεvαv στηv υπoψηφιότητα τoυ 
Μακαρίoυ υπέβαλε παραίτηση από τη ΣΕΚΑ. 
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 Ο Παρασκευαϊδης ήταv o µovαδικός  πoυ είχε 
διαφωvήσει και σε επιστoλή τoυ  στηv εφηµερίδα 
"Εθvoς" τoυ ∆έρβη στις 11 7.1950, είχε µιλήσει για 
απειθαρχίες στoυς κόλπoυς της ΣΕΚΑ. 
 Αvέφερε : 
 "Αξιότιµov σύvταξιv "Εθvoυς", 
 Λευκωσίαv, 
 Εις τo άρθρov σας τoυ περασµέvoυ Σαββάτoυ 
oµιλείτε περί τωv µελώv της ΣΕΚΑ τα oπoία 
απειθαρχoύv εις αυτήv και τηv διασπoύv επειδή 
ευρέθησαv εv µειoψηφία. 
 Επειδή µόvoς µειoψηφίσας ήµηv o 
υπoφαιvόµεvoς και τo δηµoσίευµα σας αφoρά εµέ, θα 
ελoγιζόµηv ευτυχής εάv ηδυvάµηv vα γvωρίζω από πoυ 
ηρύσθητε τας περί διασπαστικώv εvεργειώv µoυ πρoς 
τηv ΣΕΚΑ πλρηφoρίας σας, και πoίov πράγµα θεωρείτε 
ως απειθαρχίαv. 
 Μήπως διότι είχα τo θάρρoς vα εκφράσω 
ελευθέρως τηv γvώµηv µoυ και vα επιµείvω µε 
αξoπρέπειαv εις αυτήv µέχρι τέλoυς ή διά τo ότι 
υπέβαλα παραίτησιv ως µέλoς τoυ ∆.Σ. της ΣΕΚΑ διά 
λόγoυς τάξεως κατόπιv της διαφωvίας µoυ πρoς τoυς 
λoιπoύς εv τω ∆.Σ. συvαδέλφoυς µoυ; 
 ∆ιά τo πόσov λαµβάvoµεv υπ' όψιv τηv 
πρoειδoπoίησιv τωv κoµµoυvιστώv περί της oπoίας 
oµιλείτε, σηµειώσατε απλώς τo γεγovός ότι η 
"ιερόσυλoς" εισήγησις περί εκτάκτoυ συvεδρίας τoυ 
∆.Σ. της ΣΕΚΑ κατά τηv ιδίαv ηµέραv της κηδείας τoυ 
αειµvήστoυ Εθvάρχoυ µας εγέvετo υπ' εµoύ. 
 ∆ιά τας υπoλoίπoυς συστάσεις σας, δηλαδή vα 
oµιλώµεv περί παρατάξεως και συvτovισµoύ αγώvoς 
και εκκλήσεωv κατά τας πρώτας εκλoγάς, λυπoύµαι vα 
σας δηλώσω από τoύδε ότι δεv θα παύσωµεv vα oµιλώµεv 
ελευθέρως και δηµoκρατικώτατα και oυδέπoτε θα 
υπoληφθώµεv εις τηv ελευθέραv έκφρασιv της γvώµης 
µας. 
 Αvτιθέτως φρovώ µετά βεβαιότητoς ότι η 
βεβιασµέvη και βιαία επίθεσης στηριζoµέvη εις 
αβασαvίστoυς πληρoφoρίας µόvov ζηµίαv πρoσκoµίζει 
εις τov αγώvα τωv Εθvικoφρόvωv. 
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 Ορθότερov θα ήτo ίσως εv πρoκειµέvω, εάv 
πρoτoύ oµιλήσητε περί διαστάσεωv και απειθαρχίας 
είτε πρo oφθαλµώv "βία µηδέv πράττε". 
 Μετ' εξαιρέτoυ τιµής 
 ΦΕI∆IΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑI∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


