SXEDIO.FV2
21.7.1951: ∆IΑΣΠΑΤΑI Η IΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΑI Ο
ΚIΤIΟΥ ΑΝΘIΜΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕI ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΠΑΘΕIΑ ΓIΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΠΕIΣΘΕI Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΝΑ ΜΗ ΕΠIΜΕΝΕI ΣΕ
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤIΟΥ (ΦΡIΞΟΥ) ΚΟΥΜI∆Η ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ
ΠΑΦΟΥ ΕΠΕI∆Η ΕIΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕI ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΤΟΥ. Η
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡIΠΤΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΠΑΦΟΥ ΧΡ.
ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟ
Πέρα από τη διάσπαση τoυ λαoύ και ιδιαίτερα
της ∆εξιάς, στηv εκλoγή τoυ Φωτίoυ, ( Φίξoυ) Κoυµίδη,
διασπάστηκε και η Iερά Σύvoδoς, ιδιαίτερα για τo
γεγovός ότι είχε πρoηγηθεί αρραβώvας τoυ Φωτίoυ τηv
επoχή πoυ ήταv λαϊκός και επoµέvως δεv µπoρoύσε vα
εκλεγεί Μητρoπoλίτης.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς είχε εκφράσει τη
άπoψη ότι δεv υπήρχε τέτoιo πρόβληµα, αλλά oι
Μητρoπoλίτες Κερύvειας Κυπριαvός και Κιτίoυ
Αvθιµoς, παρά τηv εκλoγική επιτυχία τoυ Φωτίoυ
επέµεvαv ότι δεv µπoρoύσε vα εκλεγεί και
εγκαθιδρυθεί ως Μητρoπoλίτης της Πάφoυ µε καvέvα
τρόπo, ακόµα και για τo γεγovός ότι είχε συvεργασθεί
στo παρελθόv µε τηv Αριστερά.
Τo θέµα συζητήθηκε στηv Iερά Σύvoδo και η
µόvη υπoχώρηση πoυ έκαµαv ήταv vα ζητηθεί από τoυς
Παφίτες vα δεχθoύv άλλo αvεξάρτητo υπoψήφιo.
Είπαv ακόµη, τoυλάχιστov έτσι έγραφε η
εφηµερίδα
τoυ
Γαλατόπoυλoυ
"Νέα
Πoλιτική
Επιθεώρηση", ότι αv δεv δέχovταv oι Παφίτες µετά τη
βoλιδoσκόπηση θα σέβovταv τηv απόφαση τoυς.
Ο Μακάριoς αvέλαβε µεσoλαβητικό ρόλo και
µετέβη για τov σκoπό αυτό στηv Πάφo, αλλά oι Παφίτες
ήταv αµετάπειστoι. Η εφηµερίδα τoυ Γαλατόπoυλoυ
έγραψε στις 14 Ioυλίoυ ότι τα υπόλoιπα µέλη της
Iεράς Συvόδoυ είχαv θέσει τov πιo κάτω όρo:
Οτι, "η Α. Μ.o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης µας θα
κατέβαλλε εκ µέρoυς τωv άλλωv Αγίωv Συvoδικώv
πρoσπαθείας, όπως µεταπεισθoύv o δήµαρχoς Πάφoυ και
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oι εv Πάφω λoιπoί υπoστηρικταί τoυ Αρχιµαvδρίτoυ
Φωτίoυ πρoς υπόδειξιv άλλoυ, και εάv η Α. Μ. o
Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης µας δεv κατώρθωvε
τίπoτε εκ τoύτoυ και έµεvov oι εv Πάφω αµετάπιστoι
τότε θα επειθάρχoυv και εκείvoι (δηλαδή oι εκ τωv
Αγίωv Συvoδικώv µας εvιστάµεvoι) πρoς τηv φωvήv της
δυvάµεως αυτής και θα εσέβovτo τηv ετυµηγoρίαv τoυ
παφιακoύ Λαoύ και παρά τας επιφυλάξεις τας oπoίας
είχov πρoηγoυµέvως".
Πρόσθετε η ίδια εφηµερίδα:
"Ως γεγovός η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς
αvτιλαµβαvόµεθα ότι ήλθε πρoς τov σκoπόv τoύτov εις
Πάφov κατά τηv παρελθoύσαv εβδoµάδα, πρoς εκτέλεσιv
της επιθυµίας τωv Αγίωv Συvoδικώv, αλλά αφoύ είδε
τov δήµαρχov Πάφoυ και άλλoυς τωv εv Πάφω φωτιακώv
αvτελήφθη ότι o ελληvικός Παφιακός Λαός είvαι
αvέvδoτoς και θα επιµέvη µέχρι τέλoυς πρoς
υπόδειξιv και εκλoγήv τoυ Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ.
Τoιoυτoτρόπως η επιθυµία τωv Αγίωv Συvoδικώv
εγέvετo: Η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης µας
εξετέλεσε τηv εvτoλήv ήτις τoυ αvετέθη και είµεθα
τώρα βέβαιoι ότι και oι Αγιoι Συvoδικoί oίτιvες
είχov τυχόv επιφυλάξεις διά τov εvθρovισµόv τoυ
Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ (επιφυλάξεις άλλωστε πρoς τας
oπoίας και ηµείς και o λαός τελευταίως ευρισκόµεθα
εv πλήρει διαφωvία) θα συµµoρφωθoύv, τώρα πρoς τηv
σoβαράv υπόσχεσιv τηv oπoίαv έδωσαv πρoς τoυς
εκπρoσώπoυς της δυvάµεως εκείvης πρoς τηv oπoίαv
oυδεµία ελληvική Ορθόδoξoς Εκκλησία είvαι δυvατόv
vα απειθαρχήσει. ∆ιά της επεµβάσεως της δυvάµεως
αυτής δικαιoλoγoύvται πλέov oι Αγιoι Συvoδικoί µας
vα κρατήσoυv oµόφωvov µετά τoυ Εθvάρχoυ µας στάσιv
εις τo ζήτηµα της εκλoγής και εvθρovίσεως τoυ
Φωτίoυ, απεκδυόµεvoι τoιoυτoτρόπως κάθε τυχόv
ευθύvης τηv oπoίαv εφαvτάζovτo ότι είχov επί τωv
ώµωv τωv, καθότι καθε ευθύvηv έχει αvαλάβει διά της
εγκαίρoυ και επιβεβληµέvης επεµβάσεως της η
∆ύvαµης εκείvη η oπoία κατεθυθύvει τας σχέσεις και
τας πράξεις µας, και πρoς τηv oπoίαv πάvτoτε
επειθαρχήσαµεv και υπέρτατov καθήκov έχoµεv
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πάvτoτε vα πειθαρχώµεv".
(Μεταγλώτιση)
"Η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης µας θα
κατέβαλλε εκ µέρoυς τωv άλλωv Αγίωv Συvoδικώv
πρoσπάθειες, όπως µεταπεισθoύv o δήµαρχoς Πάφoυ και
oι λoιπoί υπoστηρικτές τoυ Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ
στηv Πάφo πρoς υπόδειξη άλλoυ, και εάv η Α. Μ. o
Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης µας δεv κατόρθωvε
τίπoτε εκ τoύτoυ και έµεvαv oι Παφίτες αµετάπιστoι
τότε θα επειθαρχoύσαv και εκείvoι (δηλαδή oι
εvιστάµεvoι Αγιoι Συvoδικoί µας) πρoς τη φωvή της
δύvαµης αυτής και θα σέβovταv τηv ετυµηγoρία τoυ
παφιακoύ Λαoύ και παρά τις επιφυλάξεις τις oπoίες
είχαv πρoηγoυµέvως.
Ως γεγovός η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς
αvτιλαµβαvόµαστε ότι ήλθε πρoς τov σκoπό αυτό στηv
Πάφo κατά τηv παρελθoύσαv εβδoµάδα, πρoς εκτέλεση
της επιθυµίας τωv Αγίωv Συvoδικώv αλλά αφoύ είδε τo
δήµαρχo Πάφoυ και άλλoυς φωτιακoύς στηv Πάφo
αvτιλήφθηκε ότι o ελληvικός Παφιακός Λαός είvαι
αvέvδoτoς και θα επιµέvει µέχρι τέλoυς πρoς
υπόδειξη και εκλoγή τoυ Αρχιµαvδρίτη Φωτίoυ.
Τoιoυτoτρόπως η επιθυµία τωv Αγίωv Συvoδικώv έγιvε:
Η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης µας εξετέλεσε
τηv εvτoλή η oπoλια τoυ αvατέθηκε και είµαστε τώρα
βέβαιoι ότι και oι Αγιoι Συvoδικoί oι oπoίoι είχαv
τυχόv επιφυλάξεις για τov εvθρovισµό τoυ
Αρχιµαvδρίτη Φωτίoυ (επιφυλάξεις άλλωστε πρoς τις
oπoίες και εµείς και o λαός τελευταία βρισκόµαστε
σε πλήρη διαφωvία) θα συµµoρφωθoύv, τώρα πρoς τηv
σoβαρή υπόσχεση τηv oπoία έδωσαv πρoς τoυς
εκπρoσώπoυς της δύvαµης εκείvης πρoς τηv oπoία
καµµιά ελληvική Ορθόδoξη Εκκλησία είvαι δυvατό vα
απειθαρχήσει. Με τηv επέµβαση της δύvαµης αυτής
δικαιoλoγoύvται πλέov oι Αγιoι Συvoδικoί µας vα
κρατήσoυv oµόφωvη µε µε τov Εθvάρχµας µας στάση στo
ζήτηµα της εκλoγής και εvθρόvισις τoυ Φωτίoυ,
απεκδυόµεvoι έτσι κάθε τυχόv ευθύvης τηv oπoία
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εφαvτάζovτo ότι είχαv στoυς ώµoυς τoυς, καθότι κάθε
ευθύvη έχει αvαλάβει µε τηv έγκαιρη και
επιβεβληµέvη επέµβαση της η ∆ύvαµη εκείvη η oπoία
κατεθυθύvει τις σχέσεις και τις πράξεις µας, και
πρoς τηv oπoία πάvτoτε πειθαρχήσαµε και έχoυµε
υπέρτατo καθήκov πάvτoτε vα πειθαρχoύµε".
Η απoτυχία τoυ Μακαρίoυ δεv έκαµψε τηv
επιµovή τωv δύo Μητρoπoλιτώv και o Κιτίoυ Αvθιµoς
πρoσπάθησε vα πείσει o ίδιoς τo Γαλατόπoυλo πoυ
ηγείτo της κίvησης vα αλλάξει γvώµη δεχόµεvoς
εξωκλιµατικό
και
ιδιαίτερα
τov
Επίσκoπo
Αργυρoκάστρoυ.
Οµως o Γαλατόπoυλoς παρέµειvε αµετάπειστoς
και απείλησε µάλιστα τov Κιτίoυ ότι o λαός της Πάφoυ
θα πήγαιvε στη Λευκωσία για vα διαπιστώσει αv η
θέληση τoυ γιvόταv δεκτή κατά τηv αvαµεvόµεvη
ελoγική συvέλευση.
Παράλληλα πρoειδoπoίησε ότι ακόµα και η ζωή
τυχόv vέoυ Μητρoπoλίτη στηv Πάφo, εκτός εκείvoυ πoυ
εξέλεξε o λαός, δυvατό vα βρισκόταv και σε κίvδυvo.
Αvέφερε o Γαλατόπoυλoς για τη συvάvτηση τoυ
µε τov Κιτίoυ στις 21 Ioυλίoυ 1951:
"Κατά τηv Πέµπτηv απόγευµα επήρα τηλεφώvηµα
από τov Αγιov Κιτίoυ πρoσωπικώς διά vα µεταβώ εις
Λεµεσόv και τov συvαvτήσω, καθότι ήθελε vα µε δει
επί τoυ ζητήµατoς της Μητρoπoλιτικής εκλoγής. Τoυ
απήvτησα εις τo τηλέφωvov ότι δεv θα ήτo εύκoλov δι'
εµέ vα τov συvαvτήσω Παρασκευήv ήτoι τηv επoµέvηv,
αλλά µόvov τηv µεθεπoµέvηv ήτoι τo Σάββατov
απόγευµα.
Ως γεγovός Σάββατov απόγευµα τov συvήvτησα
εις τo εv Λεµεσώ γραφείov της Μητρoπόλεως. Ο Αγιoς
Κιτίoυ µoυ διετύπωσε τηv άπoψιv ότι µαζί µε τov
Αγιov Κυρηvείας ευvooύv τηv λύσιv εξωκλιµατικoύ
και ειδικώς τoυ Αγίoυ Αργυρoκράστρoυ, διά τov
Μητρoπoλιτικόv Θρόvov Πάφoυ, καθ' ότι φαvτάζεται
δύσκoλov
τo
εvδεχόµεvov
της
εκλoγής
τoυ
Αρχιµαvδρίτoυ Φωτίoυ. Εζήτησε από εµέ όπως
διευκoλύvω τηv θέσιv τωv Αγίωv Συvoδικώv µετά τωv
άλλωv αvτιπρoσώπωv και δεχθώµεv τηv λύσιv τρίτoυ,
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δηλαδή τoυ εξωκλιµατικoύ.
Εις τας άvω δηλώσεις τoυ Αγίoυ Κιτίoυ
διετύπωσα ρητήv άρvησιv και επαvειληµµέvως τoυ
διεδήλωσα ότι δεv διέπραξα πoτέ εις τηv ζωήv µoυ
πoλιτικήv ατιµίαv διά vα κάµω µίαv τoιαύτηv πράξιv
και vα καταπατήσω τηv εvτoλήv, τηv oπoίαv µoυ έδωσε
o λαός.
Η εvτoλή, η oπoία µoυ εδόθη από τov Λαόv είvαι
vα ψηφισθή o Φώτιoς ως Μητρoπoλίτης και καvείς
άλλoς.
Τηv εvτoλήv αυτήv θα τηv κρατήσω µε τα δόvτια
µoυ και θ' αγωvισθώ µέχρις εσχάτωv διά vα τηv
oυσιαστικoπoιήσω µαζί µε τoυς άλλoυς γεvικoύς
αvτιπρoσώπoυς, oι oπoίoι έλαβov τηv αυτήv εvτoληv.
Εις ταύτα επηκoλoύθησε αρκετή συζήτησις υπέρ
τηv µίαv και ηµίσειαv ώραv και αvτελήφθηκα εv τέλει
ότι o Αγιoς Κιτίoυ πιθαvόv vα καταλήξει µετά τoυ
Αγίoυ Κυρηvείας εις µίαv τoιαύτηv άπoψιv έστω και
διαφωvoύvτoς της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ, αρκετώv
άλλωv εκ τωv Οφφικιάλωv καθώς και της συvτριπτικής
πλειovότητoς της γεvικής συvελεύσεως.
Εv τoύτoις αvτελήφθηκα ότι καθ' oρισµέvας
στιγµάς αvελoγίζετo και εσκέπτετo τηv σoβαρότητα
της καταστάσεως και επαvελάµβαvε τηv ιδίαv φιλικηv
παράκλησιv όπως "τov υπoβηθήσωµεv vα εξέλθoυv oι
συvoδικoί εκ της δυσκόλoυ θέσεως εις τηv oπoίαv
ευρίσκovται".
Είπα εις τov ίδιov ότι επαvειληµµέvως η Α.
Μακαριότης εδήλωσε εις εµέ και εις άλλoυς ότι oυδέv
κώλυµα υπήρχεv ή υπάρχει διά τηv εκλoγήv τoυ Φωτίoυ
διά τov Μητρoπoλιτικόv Θρόvov Πάφoυ και ότι η
δήλωσις αύτη τoυ Μακαριωτάτoυ ήτo εκ τωv
σηµαvτικωτάτωv ερεισµάτωv επί τωv oπoίωv εστηρίχθη
o εθvικόφρωv Κόσµoς και κατέληξεv εις τηv oριστικήv
απόφασιv vα υπoστηρίξη τov Φώτιov. Παρ' όλα ταύτα η Α.
Σεβασµιότης επαvελάµβαvε ότι η oρθή λύσις θα ήτo η
λύσις δι εκλoγής εvός εξωκλιµατικoύ και ειδικώς τoυ
Αγίoυ Αργυρoκάστρoυ, πρoς τηv oπoίαv µε παρεκίvει
επαvειληµµέvως όπως πρoχωρήσω διά vα λαµβάvει τηv
ιδίαv όµως απάvτησιv από εµέ ότι τoύτo είvαι
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αδύvατov, διότι µία και ρητή είvαι η εvτoλή τoυ Λαoύ:
"Η εκλoγή τoυ Φωτίoυ και µόvov τoυ Φωτίoυ ως
Μητρoπoλίτoυ Πάφoυ".
Υπέδειξα εις τov Αγιov Κιτίoυ τoυς κιvδύvoυς
εις τoυς oπoίoυς θα εκθέσoυv τηv Iεράv Σύvoδov κατά
τηv ηµέραv της εκλoγής εv τη συvελεύσει όπoυ oι
αvτιπρόσωπoι εξαγριωµέvoι δύvαvται vα πράξoυv παv,
χωρίς oύτε εγώ oύτε oυδείς άλλoς vα δυvηθεί vα τoυς
συγκρατήσει. Υπέδειξα εις τov Αγιov Κιτίoυ τo τι
είvαι δυvατόv vα επακoλoυθήσει εvτός και εκτός της
Αρχιεπισκoπής κατά τηv ηµέραv εκείvηv, όπoυ
χιλιαδες λαoύ από τηv Πάφov και από άλλα µέρη της
Νήσoυ θα συρρεύσoυv διά vα ίδoυv κατά πόσov είvαι
σεβαστά λαϊκά δικαιώµατα κτηθέvτα απ' αιώvωv και
υπέδειξα τέλoς εις τov Αγιov Κιτίoυ τηv θλιβεράv
θέσιv πoυ θα αvτιµετωπίσει Επίσκoπoς διoριζόµεvoς
από 1-2 Συvoδικoύς και πέvτε έξη Οφφικιάλoυς και ότι
τα χωριά θα συρρεύσoυv κατά τηv διαδρoµήv τoυ εις
Πάφov διά vα τov απoδoκιµάσoυv χιλιάδες Λαoύ θα
κατακλύσoυv τηv Iεράv Μητρόπoλιv και τov
Καθεδρικόv vαόv όπoυ αvτί vα υπoδεχθoύv τov
Μητρoπoλίτηv τωv θα τoυ κλείσoυv τις πόρτες
κατάµoυτρα. Υπέδειξα εις αυτόv, ότι και αυτή η ζωή
τoυ µέλλovτoς Μητρoπoλίτoυ µπoρεί vα κιvδυvεύσει
εις τηv επαρχίαv, αλλ' ατυχώς εvώ πρoς στιγµήv
εφαίvετo o Αγιoς Κιτίoυ ότι εσκέπτετo σoβαρώς αυτά
τα πράγµατα και πάλι µoυ επαvέλαµβαvε ότι δεv ήτo
δυvατόv vα συµβoύv τέτoια πράγµατα και ότι πρέπει
vα υπoβoηθήσω τo σχέδιov πoυ µoυ υπέβαλλε.
Με λύπηv µoυ απεσύρθηκα από τηv Iεράv
Μητρόπoλιv Λεµεσoύ και όταv η τελευταία τoυ φράσις
ήτo σε παρακαλώ vα σκεφθείς αυτά πoυ σoυ λέγω
ελάµβαvε και εκείvoς ως τελευταίαv απάvτησιv από
εµέ "Αγιε Κιτίoυ εγώ έχω σκεφθεί, εσείς τώρα έχετε vα
σκεφθείτε αυτά πoυ ακoύσετε".
(Μεταγλώττιση)
"Κατά τηv Πέµπτη απόγευµα πήρα τηλεφώvηµα από
τov Αγιo Κιτίoυ πρoσωπικά για vα µεταβώ στη Λεµεσό
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και τov συvαvτήσω, καθότι ήθελε vα µε δει επί τoυ
ζητήµατoς της Μητρoπoλιτικής εκλoγής. Τoυ απάvτησα
στo τηλέφωvo ότι δεv θα ήταv εύκoλo για µέvα vα τov
συvαvτήσω Παρασκευήv δηλαδή τηv επoµέvη, αλλά µόvo
τη µεθεπoµέvη δηλαδή τo Σάββατo τo απόγευµα.
Ως γεγovός τo Σάββατo τo απόγευµα τov
συvήvτησα στo γραφείov της Μητρόπoλης στη Λεµεσό. Ο
Αγιoς Κιτίoυ µoυ διετύπωσε τηv άπoψη ότι µαζί µε τov
Αγιov Κυρηvείας ευvooύv τη λύση εξωκλιµατικoύ και
ειδικά
τoυ
Αγίoυ
Αργυρoκράστρoυ,
για
τo
Μητρoπoλιτικό Θρόvo Πάφoυ, καθ' ότι φαvτάζεται
δύσκoλo τo εvδεχόµεvo της εκλoγής τoυ Αρχιµαvδρίτη
Φωτίoυ. Μoυ ζήτησε όπως διευκoλύvω τη θέση τωv Αγίωv
Συvoδικώv µε τoυς άλλoυς αvτιπρoσώπoυς και vα
δεχθoύµε τη λύση τρίτoυ, δηλαδή τoυ εξωκλιµατικoύ.
Στις ως άvω δηλώσεις τoυ Αγίoυ Κιτίoυ
διατύπωσα ρητή άρvηση και επαvειληµµέvα τoυ
διεδήλωσα ότι δεv διέπραξα πoτέ στη ζωή µoυ
πoλιτική ατιµία για vα κάµω µια τέτoια πράξη και vα
καταπατήσω τηv εvτoλή, τηv oπoία µoυ έδωσε o λαός.
Η εvτoλή, η oπoία µoυ δόθηκε από τo Λαό είvαι
vα ψηφισθεί o Φώτιoς ως Μητρoπoλίτης και καvέvας
άλλoς.
Τηv εvτoλή αυτή θα τηv κρατήσω µε τα δόvτια
µoυ και θα αγωvισθώ µέχρις εσχάτωv για vα τηv
oυσιαστικoπoιήσω µαζί µε τoυς άλλoυς γεvικoύς
αvτιπρoσώπoυς, oι oπoίoι έλαβαv τηv ίδια εvτoληv.
Σε αυτά επακoλoύθησε αρκετή συζήτηση πέραv
της εvάµισης ώρας και αvτιλήφθηκα στo τέλoς ότι o
Αγιoς Κιτίoυ πιθαvόv vα καταλήξει µε τov Αγιo
Κυρηvείας σε µια τέτoια άπoψη έστω και µε τη
διαφωvία της Α. Μ. τoυ Αρχιεπισκόπoυ, αρκετώv άλλωv
από τoυς Οφφικιάλωv καθώς και της συvτριπτικής
πλειovότητας της γεvικής συvέλευσης.
Εv τoύτoις αvτιλήφθηκα ότι κατά' oρισµέvες
στιγµές αvελoγιζόταv και σκεφτόταv τη σoβαρότητα
της κατάστασης και επαvαλάµβαvε τηv ίδια φιλική
παράκληση όπως "τov υπoβηθήσoυµε vα εξέλθoυv oι
συvoδικoί από τη δύσκoλη θέση στηv oπoία
βρίσκovται".
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Είπα στov ίδιo ότι επαvειληµµέvα η Α.
Μακαριότης εδήλωσε σε µέvα και σε άλλoυς ότι καvέvα
κώλυµα δεv υπήρχε ή υπάρχει για τηv εκλoγή τoυ
Φωτίoυ για τo Μητρoπoλιτικό Θρόvo Πάφoυ και ότι η
δήλωση αυτή τoυ Μακαριωτάτoυ ήταv από τα
σηµαvτικότατα ερείσµατα στα oπoία στηρίχθηκε o
εθvικόφρωv Κόσµoς και κατέληξε στηv oριστική
απόφαση vα υπoστηρίξει τov Φώτιo. Παρ' όλα αυτά η Α.
Σεβασµιότητα επαvαλάµβαvε ότι η oρθή λύση θα ήταv η
λύση για εκλoγή εvός εξωκλιµατικoύ και ειδικά τoυ
Αγίoυ Αργυρoκάστρoυ, πρoς τηv oπoία µε παρεκιvoύσε
επαvειληµµέvα όπως πρoχωρήσω για vα λαµβάvει τηv
ίδια όµως απάvτηση από µέvα ότι τoύτo είvαι αδύvατo,
διότι µια και ρητή είvαι η εvτoλή τoυ Λαoύ: "Η εκλoγή
τoυ Φωτίoυ και µόvo τoυ Φωτίoυ ως Μητρoπoλίτη
Πάφoυ".
Υπέδειξα εις τov Αγιov Κιτίoυ τoυς κιvδύvoυς
στoυς oπoίoυς θα εκθέσoυv τηv Iερά Σύvoδo κατά τηv
ηµέρα της εκλoγής στη συvέλευση όπoυ oι
αvτιπρόσωπoι εξαγριωµέvoι µπoρoύv vα κάµoυv τo παv,
χωρίς oύτε εγώ oύτε καvέvας άλλoς vα µπoρέσει vα
τoυς συγκρατήσει. Υπέδειξα στov Αγιo Κιτίoυ τo τι
είvαι δυvατό vα επακoλoυθήσει µέσα και έξω από τηv
Αρχιεπισκoπή κατά τηv ηµέραv εκείvη, όπoυ χιλιαδες
λαoύ από τηv Πάφo και από άλλα µέρη της Νήσoυ θα
συρρεύσoυv για vα ίδoυv κατά πόσov είvαι σεβαστά
λαϊκα δικαιώµατα πoυ απoκτήθηκαv από αιώvες και
υπέδειξα τέλoς στov Αγιo Κιτίoυ τη θλιβερή θέση πoυ
θα αvτιµετωπίσει Επίσκoπoς διoριζόµεvoς από 1-2
Συvoδικoύς και πέvτε έξη Οφφικιάλoυς και ότι τα
χωριά θα συρρεύσoυv κατά τη διαδρoµή τoυ στηv Πάφo
για vα τov απoδoκιµάσoυv, χιλιάδες Λαoύ θα
κατακλύσoυv τηv Iερά Μητρόπoλη και τov Καθεδρικό
vαό όπoυ αvτί vα υπoδεχθoύv τov Μητρoπoλίτη τoυς θα
τoυ κλείσoυv τις πόρτες κατάµoυτρα. Υπέδειξα σ'
αυτόv, ότι και αυτή η ζωή τoυ µέλλovτoς Μητρoπoλίτη
µπoρεί vα κιvδυvεύσει στηv επαρχία, αλλά ατυχώς εvώ
πρoς στιγµήv φαιvόταv o Αγιoς Κιτίoυ ότι σκεπιτόταv
σoβαρά αυτά τα πράγµατα και πάλι µoυ επαvαλάµβαvε
ότι δεv ήταv δυvατό vα συµβoύv τέτoια πράγµατα και
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ότι πρέπει vα υπoβoηθήσω τo σχέδιo πoυ µoυ υπέβαλλε.
Με λύπη µoυ απεσύρθηκα από τηv Iερά Μητρόπoλη
Λεµεσoύ και όταv η τελευταία τoυ φράση ήταv σε
παρακαλώ vα σκεφθείς αυτά πoυ σoυ λέγω λάµβαvε και
εκείvoς ως τελευταία απάvτηση από µέvα "Αγιε Κιτίoυ
εγώ έχω σκεφθεί, εσείς τώρα έχετε vα σκεφθείτε αυτά
πoυ ακoύσετε".
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