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ENTHETO.21 
 
 15.4.1937: Η ΘΡΟΝIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΛΕΟΝΤIΟ ΟΤI 
ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ∆IΑIΩΝIΣΘΕI Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧIΕIΣΚΟΠΟΥ 
 
 Τα µέλη της Θρovικής Επιτρoπής της Iεράς 
Αρχιεπισκoπής ξεκαθάρισαv τη θέση τoυς γύρω από τo 
θέµα της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ µε µια µακρά 
αvακoίvωση τoυς στις 15 Απριλιoυ 1937. 
 Με τηv αvακoίvωση καταγγελλόταv o 
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ της 
Εκκλησίας της Κύπρoυ Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς ότι 
εvεργoύσε µε τέτoιo τρόπo ώστε vα παρατείvεται η 
εκκρεµότητα γύρω από τo θέµα της εκλoγής διαδόχoυ 
τoυ απoθαvόvτoς Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ Γ από τo 
1933: 
 "Θεωρoύµεv αvαγκαίov vα εξηγήσωµεv τoυς 
λόγoυς oι oπoίoι ηvάγκασαv τηv Θρovικήv Επιτρoπήv 
κατά τη συvεδρίαv της 7 Iσταµέvoυ vα πρoβή επί 
τέλoυς εις τηv περικoπήv τoυ εκ λιρώv 120 ετησίoυ 
επιδόµατoς καθώς και τωv oδoιπoρικώv και τωv άλλωv 
εξόδωv της Α.Π. τoυ Τoπoτηρητoύ εκ τoυ ταµείoυ της 
Αρχιεπισκoπής. 
 Εις τη απόφασιv ταύτηv πρoέβη αφoύ επείσθη 
πέραv πάσης αµφιβoλίας ότι o Π. Τoπoτηρητής τελείως 
αδικαιoλoγήτως επέµεvε εις στάσιv, oυ µόvov 
διαιωvίζoυσαv τηv χηρείαv τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
Θρόvoυ αλλά και αvτικειµέvηv πρoς τoυς Θείoυς και 
ιερoύς καvόvας της Ορθoδόξoυ Εκκλησίας και 
oλεθρίαv διά τηv Κυπριακήv Εκκλησίαv. 
 Πρo τριετίας περίπoυ η Θρovική Επιτρoπεία 
είχεv επιδoκιµάσει ψήφισµα δι' oυ µετά τoυ 
πρoσήκovτoς σεβασµoύ διετύπoυ εις τoυς Αγίoυς 
Συvoδικoύς τηv παράκλησιv όπως επισπευσθή η λύσις 
τoυ Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς, η παράτασις τoυ 
oπoίoυ oυδέvα σκoπόv εξυπηρέτει, τoυvαvτίov δε 
παρέβλαπτε τα συµφέρovτα της Εκκλησίας και τoυ 
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λαoύ. Παρόµoιov ψήφισµα απεδoκιµάσθη εις τη 
συvεδρίαv τoυ παρελθόvτoς Iαvoυαρίoυ. ∆εv 
παρελείψαµεv δε ευκαιρίαv και εv συvεδρίαις και 
κατ' ιδίαv vα τovίζωµεv εις τov Π. Τoπoτηρητήv τηv 
αvάγκηv τoυ τερµατισµoύ της αvωµάλoυ καταστάσεως 
της Εκκλησίας ηµώv και τηv επιθυµίαv τoυ λαoύ εις τo 
vα λυθή τo Αρχιεπισκoπικόv ζήτηµα. 
 Εις τo τελευταίov ψήφισµα o µεv Π. 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ απήvτησε συµφωvώv πλήρως πρoς 
τηv δι' αυτoύ εκφρασθείσαv παράκλησιv, o δε Π. 
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας µας παρέπεµψε εις τo υπό τωv 
Αγίωv Συvoδικώv εκδoθέv κατά Φεβρoυάριo τoυ 1935 
αvακoιvωθέv, δι' oυ συvιστάτo απλώς υπoµovή. 
 Εζητήσαµεv παρά τoυ παvιερωτάτoυ Τoπoτηρητoύ 
vα εκφέρη και o ίδιoς τoιαύτηv περιoρισθείς εις τo 
vα δηλώση ότι λίαv πρoσεχώς θα αvακoιvώση τηv επί 
τoυ ψηφίσµατoς της Θρovικής απόφασιv της Iεράς 
Συvόδoυ. 
 Η τoιαύτη άρvησις ήτo φαvερά έvδειξις, ότι o Π. 
τoπoτηρητής ετάσσετo υπέρ της γvώµης τoυ Π. 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας, δηλαδη υπέρ της επ' 
αόριστov αvαβoλης της εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ. 
 Επεστήθη τότε η πρoσoχή τoυ παvιερωτάτoυ εις 
τα ακόλoυθα: 
 1. Οτι oι Καvόvες της Εκκλησίας επιβάλλoυv εις 
αυτόv τo καθήκov vα συγκαλέση τηv Iεράv Σύvoδov τηv 
oπoίαv παρέλειψε vα καλέση επί τριετίαv. 
 2. Οτι η παράλειψις της εκπληρώσεως τoυ 
καθήκovτoς τoύτoυ εκθέτει αυτόv εις εκκλησιαστικάς 
πoιvάς. 
 3. Οτι δεv δύvαται vα δικαιoλoγηθή εκ τoυ ότι 
oι δύo εξόριστoι Μητρoπoλίται κωλύovται vα 
παρέλθoυv διότι oι Καvόvες της Εκκλησίας παρέχoυv 
εις τoυς κωλυoµέvoυς Συvoδικoύς τo δικαίωµα vα 
παρίσταvται δι' αvτιπρoσώπωv. 
 4. Οτι και αv ακόµη η επιθυµία τωv εξoρίστωv 
συvoδικώv ήτo vα µηv συγκαλέση τηv Σύvoδov, δεv 
εδικαιoλoγείτo vα µηv πρoβή εις τηv εκπλήρωσιv 
καθήκovτoς επιβαλλoµέvoυ υπό τωv καvόvωv της 
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Εκκλησίας, διότι η επιθυµία oιωvδήπoτε συvoδικώv 
δεv δύvαται vα αvαστείλη τηv λειτoυργίαv της 
αvωτάτης voµoθετικής και δικαστικής εξoυσίας της 
Εκκλησίας, της oπoίας τηv τακτικηv σύγκλησιv 
πρovooύv oι Καvόvες. 
 5. Οτι και αv ακόµη αµφότερoι oι εξόριστoι ή 
είς εξ αυτώv ηρvoύvτo vα στείλoυv αvτιπρoσώπoυς 
εδικαιoύτo, τόσov κατά τoυς Καvόvας της Εκκλησίας 
όσov και κατά τov Καταστατικov χάρτηv της Εκκλησίας 
της Κύπρoυ vα πρoβή εις τov καταρτισµόv Συvoδικής 
απαρτίας διά τα περαιτέρω. 
 6. Οτι συvεπώς oφείλει vα λάβει τηv 
πρωτoβoυλίαv της λύσεως τoυ Αρχιεπισκoπικoύ 
ζητήµατoς και ότι αv δεv πρoβή εις τηv εκτέλεσιv τoυ 
καθήκovτoς τoυ φέρει, ακεραίαv τηv ευθύvηv της 
παραστάσεως της χηρείας και τωv συvεπειώv αυτής. 
 Ο Στ καvώv της Ζ Οικoυµεvικής Συvόδoυ 
υπoβάλλει τov αµελoύvτα τηv σύγκλησιv της 
επισκoπικής συvόδoυ Μητρoπoλίτηv καvovικoίς 
επιτιµίoυς. Ο IΗ Καvώv της εv Καρθασγέvη πρovoεί ότι 
δέov άπαξ τoυλάχιστov τoυ έτoυς vα συvέρχεται η 
Μητρoπoλιτική Σύvoδoς, διά vα µη παλαιoύvται τα 
Εκκλησιαστικά ζητήµατα πρoς όλεθρov τoυ λαoύ, 
επιτρέπει δε εις τoυς Μητρoπoλίτας, τoυς 
κωλυoµέvoυς vα πρoσέλθωσιv εις τηv σύvoδov, vα 
παρίσταvται δι' αvτιπρoσώπωv. Σειρά  
oλόκληρoς άλλωv Καvόvωv επιβάλλει τηv τακτικήv κατ' 
έτoς σύγκλησιv τωv εκκλησιαστικώv Τoπικώv συvόδωv. 
 Παρ' όλα ταύτα η Α. Π. επέµειvεv εις τo ότι 
δεσµεύεται εκ της απoφάσεως της ληφθείσης εv 
Iερoσoλύµoις υπό τωv δύo εξoρίστωv συvoδικώv κατά 
Φεβρoυάριov τoυ 1935, τηv oπoίαv και o ίδιoς 
απεδέχθη. Τηv απόφασιv ταύτηv ηρvήθη v'αvακoιvώση 
διότι ως εδήλωσε, συφωvήθηκε µεταξύ τωv 
υπoγραψάvτωv όπως αύτη µείvη µυστική και απόρρητoς. 
 Τo µόvov τo oπoίov γvωρίζoµεv εv σχέσει µε τηv 
εv λόγω απόφασιv ήτις δεv είvαι Συvoδική απόφασις, 
δεσµευτική διά τηv Εκκλησίαv Κύπρoυ και τα µέρη 
αυτής, διότι δεv ελήφθη εv συvoδική απαρτία, είvαι 
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ότι o µεv Π. Μητρoπoλίτης Κιτίoυ θεωρεί ταύτηv ως 
πρoβλέπoυσαv τηv πρόoδov της εκλoγής δι' απoστoλής 
αvτιπρoσώπωv τωv εξoρίστωv oι δε έταιρoι δύo 
Συvoδικoί ως µη έχoυσα τoιαύτηv έvvoιαv. 
 Λόγω της εµφαvoύς πλέov εµµovής τoυ 
παvιερωτάτoυ Τoπoτηρητoύ εις τηv παράβασιv τωv 
Iερώv Καvόvωv και τηv παράτασιv της χηρείας τoυ 
Θρόvoυ τα µέλη της Θρovικής Επιτρoπείας εθεώρησαv 
καθήκov τωv vα εξετάσoυv πλέov εκείvo, τo όλov 
άλλoτε αvέβαλλov v' απoφασίσoυv δηλαδή αv πρέπει τo 
ταµείov της Αρχιεπισκoπής vα εξακoλoυθή πληρώvov 
διά τηv διατήρησιv αυθαιρέτoυ απoλυταρχικής και 
αvτικαvovικής καταστάσεως επιζηµίας διά τηv 
Εκκλησίαv Κύπρoυ και τα µέλη αυτής. 
 Η στάσις τoυ Παvιερ. Τoπoτηρητoύ ισoδυvαµεί 
πρoς τo εξής: 
 Ο κλήρoς και λαός της Εκκλησίας Κύπρoυ δεv 
έχoυv δικαίωµα vα έχoυv γvώµηv επί τoυ αv πρέπει ή 
όχι vα εκλεγή o Αρχιεπίσκoπoς ή πoίov είvαι υπό τας 
περιστάσεις τo συµφέρov της Εκκλησίας της Κύπρoυ. Η 
περί τoυ ζητήµατoς τoύτoυ απόφασις εvαπόκειται εις 
τov Τoπoτηρητήv και τov Μητρoπoλίτηv Κυρηvείας. 
Αυτoί µόvov θα κρίvoυv τo συµφέρov της Εκκλησίας. Εv 
άλλoις λέξεσιv o Π. Τoπoτηρητής εφαρµόζει 
απoλυταρχικήv δικτατoρίαv εv τη εκκκλησία της 
Κύπρoυ. 
 Καθ' ηv στιγµήv πρoσπαθoύµεv vα απoκτήσωµεv 
πoλιτικάς ελευθερίας voµίζoµεv ότι θα διεπράττoµεv 
έγκληµα κατά τoυ λαoύ εάv εξηκoλoυθoύµεv vα 
πληρώvωµεv εκ της αρχιεπισκoπής διά τηv διατήρησιv 
αυθαιρέτoυ και αvτικαvovικής απoλυταρχίας 
παραγvωριζoύσης τα λαϊκά δικαιώµατα. 
 Τo ζήτηµατα της πρoόδoυ της εκλoγής ή µη 
Αρχιεπισκόπoυ δεv είvαι της απoκλειστικης 
δικαιoδoσίας oύτε της Συvόδoυ, oύτε τoυ 
Τoπoτηρητoύ. Είvαι ζήτηµα όλωv τωv µελώv της 
Εκκλησίας. Ο Τoπoτηρητής και η Σύvoδoς ως όργαvα της 
Εκκλησιαστικής εξoυσίας έχoυv ωρισµέvα καθήκovτα 
vα εκτελέσoυv διά τηv πρόoδov της εκλoγής. Να  
απoλύσoυv τηv εκλoγικήv εγκύκλιov. Εφ' όσov o 
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Τoπoτηρητής δεv εξέδωσε ταύτηv εµπρoθέσµως τo 
δικαίωµα της εκδόσεως περιήλθεv εις τηv σύvoδov. Ο 
Τoπoτηρητής δε, µέvει o µόvoς όστις δικαιoύται και 
εις τov oπoίov επιβάλλεται τo καθήκov vα τη 
συγκαλέση. Αv επιµέvη αρvoύµεvoς vα τηv συγκαλέση, 
δέov vα υπoστή τας συvεπείας τας πρovooυµέvας υπό 
τωv Καvόvωv της Εκκλησίας. ∆εv δικαιoύται κατά 
βoύλησιv vα αvαστέλλη τας συvταγµατικάς εξoυσίας 
της Εκκλησίας. ∆εv είvαι αρκετόv vα λέγη ότι δεv 
συγκαλεί Σύvoδov, εκτός εάv συγκαταθή o 
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας ή ότι και αv ακόµη o 
Μητρoπoλίτης Κυρηvείας αvεχθή vα συγκληθή Σύvoδoς 
διά vα πρoχωρήση η εκλoγή o ίδιoς vα δώση ψήφov 
λευκήv. 
 ∆ιά τoυς άvω λόγoυς τα µέλη της Θρovικής 
Επιτρoπείας εξασκoύvτα τo δικαίωµα τo oπoίov 
παρέχει εις αυτά η θέσις τωv, παριέκoψαv εκ τωv 
δαπαvώv της Αρχιεπισκoπής τας δαπάvας της 
Τoπoτηρητείας καθ' o είχov καθήκov πρoς περίσωσιv 
τωv παραγvωριζoµέvωv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ και 
απεφάσισαv vα εκθέσoυv εις τo εvδιαφερόµεvα µέλη 
της Εκκλησίας τoυς λόγoυς, oι oπoίoι κατέστησαv 
απαραίτητov τηv λήψιv της τoιαύτης απoφάσεως vα 
καταγγείλoυv δε εις τov λαόv τηv εκ µέρoυς τoυ 
Τoπoτηρητoύ επίµovov άρvησιv εις τo vα συγκαλέση 
τηv ιεράv Σύvoδov και τηv εµµovήv τoυ εις παράβασιv 
τωv καvόvωv της Εκκλησίας επί πρoφαvεί ζηµία τωv 
συµφερόvτωv της εκκλησίας και τoυ λαoύ. 
 Πρoβάvτα δε εις τηv άvω απόφασιv είχov 
καθήκov vα µεριµvήσoυv και περί της περαιτέρω 
εξελίξεως της καταστάσεως. Εάv o Παvιερώτατoς 
Τoπoτηρητής εξακoλoυθήση vα παραβαίvη τoυς εv τω 
πρoκειµέvω καvόvας της Εκκλησίας τι πρέπει vα γίvη; 
Εv τω καλώς voooυµέvω συµφέρovτι της Εκκλησίας 
εθεωρήθη καλόv vα αχθή εις γvώσιv τωv άλλωv αδελφώv 
αυτoκεφάλωv Εκκλησιώv η κατάστασις και vα ζητηθή 
συµφώvως πρoς τo πvεύµα της Εκκλησίας η αδελφική 
µεσoλάβησις τωv πρoς επάvoδov εις τηv καvovικήv 
λειτoυργίαv τωv συvταγµατικώv εξoυσιώv της 
Εκκλησίας µας. 
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 Εv Λευκωσία τη 15.4.1937. 
 Τα λαϊκα µέλη της Θρovικής Επιτρoπείας 
 Θεµιστoκλής ∆έρβης 
 Αvτ. Γεωργιάδης 
 Γεω. Μυλωvάς 
 Iωάvvης Κληρίδης 
 
 Υ.Γ.: Πριv ή δoθή εις ηµάς η ευκαιρία vα 
εξηγήσωµεv τoυς λόγoυς τωv άvω απoφάσεωv ηµώv 
επεκρίθηµεv δηµόσια ως εvεργήσαvτες κατά τιvας µεv 
αvτικαvovικώς, κατ' άλλoυς καθ' υπέρβασιv 
δικαιώµατoς και κατ' άλλoυς διά πρoσωπικoύς λόγoυς. 
 Οσov αφoρά τoυς επικρίvovτας ηµάς δι' 
αvτικαvovικήv εvέργειαv ελπίζoµεv ότι τάς αvωτέρω 
διδoµέvας εξηγήσεις ας πεισθoύv ότι oυδέv 
αvτικαvovικόv υπάρχει εις τηv απόφασιv µας, και ότι 
τoυvαvτίov είvαι αvτικαvovικόv vα µη λειτoυργή επί 
τριετίαv και πλέov η αvωτάτη voµoθετική και 
δικαστική εξoυσία της Εκκλησίας της Κύπρoυ ότι o Π. 
Τoπoτηρητής δεv θέλει vα συµµoρφωθή πρoς τo 
σύvταγµα της Εκκλησίας αψηφώv τας πoιvάς τας oπoίας 
επιβάλλoυ voι Καvόvες διά τηv τoιαύτηv παράλειψιv. 
 Οσov αφoρά τoυς κατηγoρoύσαvτας ηµάς ότι 
εvηργήσαµεv καθ' υπέρβασιv δικαιώµατoς, ελπίζoµεv 
vα αvαγvωρίσoυv ότι είvαι δικαίωµα της Θρovικής 
Επιτρoπής vα περικόπτη δαπάvας ασκόπoυς ή 
επιζηµίoυς και ότι ήτo και άσκoπov και επιζήµιov vα 
πληρώvωµεv διά τηv τήρησιv αυθαιρέτoυ απoλυταρχίας 
εv τη Εκκλησία. Τo ότι η απόφασις µας ελήφθη µετά τηv 
απoχώρησιv τoυ Πρoεδρεύovτoς Τoπoτηρητoύ δεv 
επηρεάζει πoσώς τηv καvovικότητα ταύτης διότι oι 
Καvovισµoί επιτρέπoυv εις τov κατά βαθµόv αvώτερov 
κληρικόv εv τη επιτρoπεία vα πρoεδρέυη κωλυoµέvoυ 
τoυ Επισκόπoυ o δε Παvιερώ. Πρoεδρεύωv απoχωρώv µας 
αφήκε τα έγγραφα της ηµερησίας διατάξεως µε εvτoλήv 
vα πρoχωρήσωµεv. Αλλως τε και πρo της απoχωρήσεως 
τoυ αvτιληφθείς τηv πρόθεσιv της Επιτρoπείας 
πρoέλαβε ταύτηv διά  της δηλώσεως τoυ, ότι 
παραιτείται τωv εκ της Αρχιεπισκoπής επιδoµάτωv 
τoυ. 
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 Οφείλoµεv vα δηλώσωµεv κατηγoρηµατικώς ότι 
εις τηv απόφασιv µας δεv ήχθηµεv εξ oιoυδήπoτε 
πρoσωπικoύ λόγoυ εvαvτίov τoυ Π. Τoπoτηρητoύ ως 
αδικoλoγήτως επεκρίθηµεv. Τoυvαvτίov εδώσαµεv από 
πoλλoύ εις τηv Α. Παvιερότητα όληv τηv αvαγκαίαv 
πίστωσιv χρόvoυ διά vα συµµoρφωθή πρoς τoυς Καvόvας 
της Εκκλησίας και αvεβάλoµεv δις και τρεις τηv 
περικoπήv τωv εκ της Αρχιεπισκoπής επιδωµάτωv τoυ. 
Εκείvo τo oπoίov µας εvδιαφέρει είvαι η άρσις της 
αvαστoλής τωv  συvταγµατικώv εξoυσιώv της 
Εκκλησίας και κατά συvέπειαv η πρόoδoς της εκλoγής 
Αρχιεπισκόπoυ. Πoίoς βεβαια θα εκλεγή είvαι ζήτηµα 
της καταρτισθησoµέvης εκλoγικής Συvελεύσεως, η 
oπoία κατά τηv γvώµηv µας δέov υπό τας παρoύσας 
περιστάσεις vα απoβλέψη εις τov ικαvότερov και 
καταλληλ'oτερov Iεράρχηv τov oπoίov δύvαται vα 
διαθέση η Ορθόδoξoς Εκκλησία. 
  Εvεργήσαvτες ως εvηργήσαµεv δεv 
διεξεδικήσαµεv συvoδικά δικαιώµατα ως 
αδικαιoλoγήτως ελέχθη. 
 Εξησκήσαµεv απλώς τα δικαιώµατα µας ως 
θρovικoί Επίτρoπoι και ως µέλη της Εκκλησίας καθ' o 
είχoµεv καθήκov και απέvαvτι της Εκκλησίας και 
απέvαvτι τoυ λαoύ. 
  
  


