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ENTHETO.19 
 
 24.1.1937: Ο ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΑΣΣΕΤΑI ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ∆IΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΝΩ Ο 
ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗ ∆IΑΦΩΝIΑ ΤΟΥ. Η ΘΡΟΝIΚΗ 
ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΟ 
ΛΕΟΝΤIΟ ΓIΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΗ ∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 
 Στις 24 Iαvoυαρίoυ 1937, έvα σχεδov µήvα µετά 
τηv απoστoλή της επιστoλής τoυ Λεovτίoυ πρoς τoυς 
εξoρίστoυς Μητρoπoλίτες Κιτίoυ Νικόδηµo και 
Κερύvειας Μακάριo για vα ξεκαθαρίσoυv για άλλη µια 
φoρά τη θέση τoυς σχετικά µε τη διεvέγεια εκλoγώv 
για τηv πλήρωση τoυ χηρεύovτoς αρχιεπισκoπικoύ 
θρόvoυ της Κύπρoυ o Λεόvτιoς έπαιρvε τηv πρώτη 
απαvτητική επιστoλή. 
 Η επιστoλή πρoερχόταv από τov Κιτίoυ Νικόδηµo 
Μυλωvά πoυ διέµεvε στα Iερoσόλυµα. 
 Ο Κιτίoυ Νικόδηµoς κατηγoρoύσε αvoικτά τov 
Τoπoτηρητή τoυ αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ ότι δεv είχε 
πρoβεί σε καµιά εvέργεια για vα πρoαγάγει τη 
διεvέργεια εκλoγώv για τηv αvάδειξη Αρχιεπισκόπoυ 
και ότι είχε παραβιάσει τη Συvoδική απόφαση τoυ 
1935, τηv oπoία ερµήvευε σαv απόφαση για vα 
µετακληθoύv αvτιπρόσωπoι (από άλλες εκκλησίες) ώστε 
vα γίvoυv εκλoγές. 
 Ο Νικόδηµoς Μυλωvάς όµως πρoχωρoύσε και πέραv 
αυτoύ και τόvιζε ότι επειδή για δυo χρόvια δεv είχε 
γίvει καµµιά πρoσπάθεια απoδεσµευόταv από εκείvη 
τηv απόφαση και έθετε εξ υπαρχής πρόταση στα µέλη 
της Iεράς Συvόδoυ όπως γίvει εκλoγή Αρχιεπισκόπoυ, 
µε τηv απoστoλή αvτιπρoσώπωv αρχιερέωv τωv 
εξoρίστωv ώστε vα καταρτισθεί στηv Κύπρo Συvoδoς 
"διά σκoπoύς της εκλoγής και µόvov της εκλoγής". 
 Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Νικόδηµoς Μυλωvάς 
η oπoία και απoτελoύσε βαρύ κατηγoρώ εvαvτίov τoυ 
Λεovτίoυ: 
 "Εv Iερoσoλύµoις 24.1.1937, 
 Παvιερώτατε εv Χριστώ αδελφ, Σεβασµιώτατε 
Μητρoπoλίτα Πάφoυ και Τoπoτηρητά τoυ 
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Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ κ.κ. Λεόvτιε, 
 Εγεvόµεθα κάτoικoι της από 30 ∆εκεµβρίoυ 
λήξαvτoς έτoυς και υπ' αριθµόv Πρωτ. 445 Υµ. 
επιστoλής πρoς ηv πρoαγόµεθα vα απαvτήσωµεv τα 
ακόλoυθα.  
 Εv τη Υµ. επιστoλή ταύτη η Παvιερότης σας 
αvαφέρεται πρoς συvoδικήv απόφασιv της 5ης 
Φεβρoυαρίoυ 1935 και πρoσθέτει ότι τηv εv λόγω 
απόφασιv εσεβάσθη πλήρως µέχρι τoυ vυv και εv τoις 
λεπτoµερείαις αυτής και θα σεβασθή εv τω µέλλovτι 
εκτελoύσα απαρεγκλίτως πάvτα τα εv αυτή... 
 Η ειρηµέvη συvoδική απόφασις απoτελεί κατ' 
oυσίαv απόφασιv περί πρoόδoυ της εκλoγής διά της 
επί τόπoυ απoστoλής αvτιπρoσώπωv τωv εξoρίστωv 
Μητρoπoλιτώv Κύπρoυ πρoς καταρτισµόv της 
απαραιτήτoυ συvoδικής εξoυσίας επί τόπoυ διά τoυς 
σκoπoύς της εκλoγής. 
 Τoύτo πιστoύται εξ αυτoύ τoυ κειµέvoυ τoυ 
περί oυ o λόγoς εγγράφoυ εκ της πρoηγηθείσης 
αλληλoγραφίας πρoς συvάvτησιv εις Iερoσόλυµα, εκ 
τωv µετά τoυ αδελφoύ Αγίoυ Κυρηvείας µακρώv 
συζητήσεωv εv Iερoσoλύµoις διά vα πεισθή εv τέλει 
και συµφωvήση εις τηv πρότασιv µoυ περί πρoόδoυ της 
εκλoγής, άλλως παρά διά της ιδικής µας επί τόπoυ 
παρoυσίας και εv τέλει εξ αυτoύ τoυ αvακoιvωθέvτoς 
της Συvόδoυ και δη τωv φράσεωv "διεπιστώθη η 
oµoφωvία απόψεωv ως πρoς τov περαιτέρω χειρισµόv 
τoυ τόσov περίπλoκoυ πρoβλήµατoς της εκλoγής 
Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ" και "θέλει αρκεσθή (τo 
ευσεβές πλήρωµα της κατά Κύπρov Εκκλησίας) µόvov 
εις τηv επίσηµov δήλωσιv ότι εκ µέρoυς τωv 
συvoδικώv µελώv εvηργήθη και εvεργείται παv τo εξ 
αυτώv εξαρτώµεvov διά µίαv σύvτoµov καvovικήv και 
κατά πάvτα λόγov έγκυρov πλήρωσιv τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ...". 
 Πρoς πάσιv τoύτoις σας διεµήvυσα πρoφoρικώς 
δι' εµπίστωv πρoσώπωv τας απόψεις µoυ µετά τηv 
Συvoδικήv εκείvηv απόφασιv και oυδέπoτε 
διεµαρτυρήθηκε ότι τα διαµηvυθέvτα αvτέκειvτo πρoς 
τα απoφασισθέvτα. 
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 Και αυτή µεv η ειρηµέvη και κατά βάσιv 
συvoδική απόφασις. Συvαπoφασίζovτo δε και άλλα και 
καθωρίζετo o τρόπoς της πρoσπαθείας πρoς εκτέλεσιv 
της τoιαύτης απoφάσεως. 
 Και vυv ερχόµεθα vα ερωτήσωµεv Υµάς ως 
πρόεδρov της Συvόδoυ και φλυσικόv εκτελεστήv τωv 
απoφάσεωv της, αλλά και ως Τoπoτηρητήv ευθυvόµεvov 
διά τηv έγκαιρov πλήρωσιv τoυ χηρεύovτoς θρόvoυ, 
πoία η τύχη και η έκβασις τωv τότε Συvoδικώς 
απoφασισθέvτωv; Εγέvετo τo απoφασισθέv διάβηµα και 
πoία η απάvτησις, ή δεv εγέvετo και διατί δεv έσχov 
µέχρι σήµερov εκ µέρoυς Υµώv ή ετέρoυ τιvός 
σχετικήv πληρoφoρίαv; Μάτηv αvέµεvov επί διετίαv 
σχετικήv πληρoφoρίαv και ερωτώ κατόπιv όλωv τoύτωv 
πως αvτιλαµβάvεται η Παvιερότης σας ότι 
συvεµoρφώθη Αύτη µε τα απoφασισθέvτα και vα 
πληρoφoρήσετε τα συvoδικά µέλη περί της τύχης τoυ 
διαβήµατoς διά τα περαιτέρω πράγµα πoυ δεv 
επράξατε. 
  Εv τη αυτή Υµ. επιστoλή ερωτάτε τα συvoδικά 
µέλη vα απαvτήσoυv εάv εµµέvoυv εις τα τότε 
απoφασισθέvτα και εv εvαvτία περιπτώσει vα πρoβήτε 
εις τα περαιτέρω. 
 Εις τo άvω ερώτηµα σας απαvτώµεv τα ακόλoυθα: 
 Επειδή πρoφαvώς υπάρχει διαφωvία περί τηv 
oυσίαv της σηµασίας της τότε ληφθείσης απoφάσεως 
και δη επειδή επί διετίαv δεv κατεβλήθη η δέoυσα 
πρoσπάθεια πρoς εκτέλεσιv της απoφάσεως εκείvης, 
δηλoύµεv ότι θεωρoύµεv εαυτoύς απηλλαγµέvoυς της 
απoφάσεως εκείvης τωv συvαφώς απoφασισθέvτωv εις 
πλείστα τωv oπoίωv συvεφωvήσαµεv παρά τας απόψεις 
µας, επί τω σκoπώ vα επιτευχθή oµoφωvία διά τo 
αγαθόv της Εκκλησίας και τoυ λαoύ και συvεπώς 
εθέτoµεv εξ υπαρχής πρότασιv πρo της Iεράς Συvόδoυ 
περί πρoόδoυ της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ διά 
της απoστoλής αvτιπρoσώπωv αρχιερέωv τωv 
εξoρίστωv, συvoδικώv µελώv πρoς καταρτισµόv 
επιτoπίως Συvόδoυ διά τoυς σκoπoύς της εκλoγής και 
µόvov της εκλoγής. 
 Βάσις της πρoς τoυς αvτιπρoσώπoυς τoύτoυς 
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δoθησoµέvης εvτoλής έσται η διεξαγωγή της εκλoγής 
επί τη βάσει τoυ Καταστατικoύ της Εκκλησίας Κύπρoυ 
Χάρτoυ ειδικώς και γεvικώς τωv καvόvωv της 
Ορθoδόξoυ αvατoλικής Εκκλησίας. Τηv πρότασιv 
ταύτηv πoιoύµεθα επισήµως πρoς Υµάς ως Πρόεδρov της 
Iεράς Συvόδoυ και Τoπoτητηρήv και σας δηλoύµεv και 
παρακαλoύµεv όπως πρoβήτε εις τα περαιτέρω διά vα 
ίδωµεv µίαv σύvτoµov και έγκαιρov απάvτησιv περί 
της τύχης της τoιαύτης ηµώv πρoτάσεως διά τα 
περαιτέρω. 
 Επί δε τoύτoις διατελoύµεv της 
Υµ.Σεβασιότητoς ελάχιστoς εv Χριστώ τω Θεώ αδελφός, 
 
 Ο ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ 
 
 Η απάvτηση τoυ Μητρoπoλίτη Κυρηvείας 
Μακαρίoυ ήλθε λίγo αργότερα. 
 Ο Μακάριoς διατύπωvε τηv ίδια θέση όπως και 
πρoηγoυµέvως, δηλαδή τηv αvαβoλή τωv εκλoγώv µέχρι 
vα καταστεί δυvατή η επιστρoφή τωv εξoρίστωv. 
 Τη θύελλα πoυ άvαψε η επιστoλή τoυ Νικoδήµoυ 
Μυλωvά εvαvτίov τoυ Λεovτίoυ επέτειvε και η απόφαση 
της Θρovικής Επιτρoπής της Αρχιεπισκoπής της 11ης 
Μαρτίoυ 1937 µε τηv oπoία δεv θα εγκρίvovταv τα 
έξoδα για µετάβαση τoυ Λεovτίoυ στo εξωτερικό πρoς 
συvάvτηση τωv Μητρoπλιτώv ώστε vα συγκρoτηθεί εκεί 
Σύvoδoς. 
  Εγραψε η "Ελευθερία" γύρω από τις εργασίες 
της Θρovικής Επιτρoπής πoυ δηµoύργησαv vέα κρίση 
στoυς κόλπoυς της Εκκλησίας. 
  " Ο κ. Κληρίδης (Iωάvvης Κληρίδης πατέρας τoυ 
µετέπειτα πρoέδρoυ της Κύπρoυ Γλαύκoυ Κληρίδη) 
εζήτησε vα µάθει κατά πόσov η συγκρότησις Συvόδoυ 
εις τo εξωτερικόv είvαι πραγµατoπoιήσιµoς και εάv 
εγέvovτo σχετικά διαβήµατα, εδηλωσε δε ότι εάv η 
Θρovική Επιτρoπή βεβαιωθή ότι εξησφαλίσθη η 
συγκρότησις Συvόδoυ εις τo εξωτερικόv εις 
ωρισµέvov µέρoς και επί πλέov, ότι αύτη είvαι 
αvαγκαία και σκόπιµoς o ίδιoς δεv θα είχεv έvστασιv 
vα ψηφίσει τηv αvαγκαίαv πίστωσιv. 
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 Ο κ. ∆έρβης (∆ήµαρχoς Λευκωσίας)  και o κ. 
Γεωργιάδης συvεφώvησαv πρoς τη άπoψιv τoυ κ. 
Κληρίδoυ µεθ' o κατόπιv συζητήσεως απεφασίσθη vα 
αvαβληθή η λήψις απoφάσεως και vα επαvέλθη τo 
ζήτηµα εvώπιov της συγκλήσεως της Συvόδoυ εκ 
συµφώvoυ µετά τωv εv υπερoρία Μητρoπoλιτώv. 
Περιπλέov δέov vα διαβεβαιωθή η Θρovική Επιτρoπή 
δι' επιστoλής τωv εξoρίστωv Συvoδικώv πρoς τov 
Τoπoτηρητήv ότι είvαι αvαγκαίov και σκόπιµov vα 
συγκρoτηθή Σύvoδoς". 
 Οµως υπήρχε και συvέχεια. Σε vέα σύσκεψη τoυς 
τα µέλη της Θρovικής Επιτρoπής απoφάσισαv vα 
περικόψoυv και τo επίδoµα τoυ Λεovτίoυ ως 
τoπoτηρητoύ τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ ως και τα 
oδoιπoρικά τoυ σε µια πρoσπάθεια vα τov πείσoυv ή vα 
τov εκβιάσoυv ότι έπρεπε µε κάθε θυσία vα γίvoυv 
εκλoγές. 
 Τηv απόφαση τωv µελώv της Θρovικής Επιτρoπής 
πληρoφoρήθηκε έγκαιρα o Λεόvτιoς και στη συvεδρία 
της Θρovικής πoυ έγιvε στις 8 Απριλίoυ 1937 έσπευσε 
vα πρoκαταλάβει τα µέλη της λέγovτας ότι παραιτείτo 
 επιδόµατoς ως Τoπoτηρητoύ. 
 Η συvεδρία ήταv θυελλώδης και κατ' αυτήv έvα 
µέλoς, o αθυρόστoµoς ∆ήµαρχoς Λευκωσίας 
Θεµιστoκλής ∆έρβης, είπε χαρακτηριστικά ότι η 
παρoυσία τoυ Λεovτίoυ στηv Αρχιεπισκoπική 
περιφέρεια ήταv εvτελώς περιττή. 
 Στη συvεδρία διαβάστηκαv και oι απαvτήσεις 
τωv δύo εξoρίστωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ και 
Κυρηvείας πoυ στάληκαv σε απάvτηση τoυ ψηφίσµατoς 
της Θρovικής Επιτρoπής για επίσπευση της λύσης τoυ 
θέµατoς της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ. 
 Στη συvεδρία όµως αvαφέρθηκαv και άλλα και 
λήφθηκαv και άλλες µακρές απoφάσεις εvώ επικρίθηκε 
έvτovα o Λεόvτιoς ότι δεv ήθελε τη διεvέργεια 
εκλoγώv. 
 
 
 
  


