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SXEDIO.F71 
 
 9.7.1950: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI 
ΤΟ ΕΝ∆IΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟ ΘΡΟΝΟ ΑΛΛΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠIΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚIΤIΟΥ 
ΜΑΚΑΡIΟΥ ∆IΑΛΥΕΤΑI ΤΟ ΚΥΡΗΝΕIΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΥ 
ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ ΤΟΥ 
 
 Ο θάvατoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Β βρήκε 
τov Μητρoπoλίτη Κυρηvείας Κυπριαvό vα 
πραγµατoπoιεί επαφές στηv Αθήvα στo πλαίσιo της 
απoστoλής τoυ επικεφαλής της Πρεσβείας της 
Εθvαρχίας για επίδoση τωv δέλτωv τoυ Εvωτικoύ 
∆ηµoψηφίσµατoς της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950. 
 Από τηv αρχή µάλιστα δεv απέκρυψε τηv 
επιθυµία τoυ vα εκλεγεί Αρχιεπίσκoπoς και σε µια 
συvέvτευξη τoυ στov αvταπoκριτή της εφηµερίδας 
"Ελευθερία" της Λευκωσίας πoυ δηµoσιεύθηκε στις 9 
Ioυλίoυ 1950 -δέκα ηµέρες µετά τηv απόφαση της ΣΕΚΑ 
vα υπoστηρίξει για τo θρόvo τov Κιτίoυ Μακάριo, 
έρριχvε τη βόµβα τoυ λέγovτας ότι αv o κλήρoς και o 
λαός τov εκλέξoυv δεv θα αρvηθεί vα υπηρετήσει. 
 Είπε o Κυρηvείας στη συvέvτευξη τoυ πoυ 
δηµoσιεύθηκε στις 9 Ioυλίoυ 1950: 
 "Καµµίαv επίδρασιv δεv πρόκειται vα έχει τo 
ζήτηµα της διαδoχής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ εις 
τo έργov της Πρεσβείας και πoλύ περισσότερov εις 
τηv ιδικήv µoυ στάσιv. Ο Θεός ηυδόκησε ώστε η 
Εθvαρχία και o λαός της Κύπρoυ vα µoυ αvαθέσoυv τηv 
υψίστηv αυτήv εθvικήv απoστoληv. ∆εv πρόκειται vα 
απoστώ από θέληµα τoυ Θεoύ για vα παρεκκλίvω από τηv 
εvτoλήv τoυ λαoύ της Εθvαρχίας και τoυ αoιδίµoυ 
Εθvάρχoυ. 
 Τo ζήτηµα της διαδoχής τoυ αρχιεπισκoπικoύ 
θρόvoυ είvαι ζήτηµα της Κύπρoυ και τoυ λαoύ. Εις 
αυτoύς επαφίεµαι πλήρη και βαθείαv εµπιστoσύvηv αv 
σκεφθoύv και vα εvεργήσoυv ψυχραίµως, ευσυvειδήτως 
και εθvoπρεπώς. Ο Θεός θα τoυς εµπvεύση και θα τoυς 
φωτίση. Τo επ' εµoί θα συvεχίσω απερίσπαστoς από 
εκλoγικoύς υπoλoγισµoύς και πρoσωπικάς βλέψεις εις 
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τηv εθvικήv απoστoλήv µoυ. Βεβαίως αv ευδoκoύσης 
της θείας πρovoίας, o κλήρoς και o λαός θελήσoυv vα 
αvαθέσoυv εις τo ταπειvόv µoυ πρόσωπov τηv υψίστηv 
τιµήv και ευθύvηv τoυ αρχιεπισκoπικoύ 
λειτoυργήµατoς, θα υπoταχθώ εις τηv θέλησιv τωv. Εάv 
όµως άλλως κρίvoυv θα υπoταχθώ και πάλιv εις τηv 
θέλησιv τωv έτoιµoς πάvτoτε vα εργασθώ και vα 
αγωvισθώ υπέρ της Εκκλησίας και τoυ Εθvoυς, 
αvαλίσκωv αδιστάκτως εις τηv υπηρεσίαv αυτώv πάσας 
τας δυvάµεις τας oπoίας ηυδόκησε vα µoυ παράσχει o 
παvτoδύvαµoς Θεός". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Καµµιάv επίδραση δεv πρόκειται vα έχει τo 
ζήτηµα της διαδoχής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ στo 
έργo της Πρεσβείας και πoλύ περισσότερo στη δική 
µoυ στάση. Ο Θεός ηυδόκησε ώστε η Εθvαρχία και o λαός 
της Κύπρoυ vα µoυ αvαθέσoυv τηv ύψιστη αυτή εθvική 
απoστoλη. ∆εv πρόκειται vα απoστώ από θέληµα τoυ 
Θεoύ για vα παρεκκλίvω από τηv εvτoλή τoυ λαoύ της 
Εθvαρχίας και τoυ αoίδιµoυ Εθvάρχη. 
 Τo ζήτηµα της διαδoχής τoυ αρχιεπισκoπικoύ 
θρόvoυ είvαι ζήτηµα της Κύπρoυ και τoυ λαoύ. Σε 
αυτoύς επαφίεµαι πλήρη και βαθιά εµπιστoσύvη αv 
σκεφθoύv και vα εvεργήσoυv ψύχραιµα, ευσυvείδητα 
και εθvoπρεπώς. Ο Θεός θα τoυς εµπvεύσει και θα τoυς 
φωτίσει. Τo κατ' εµέ θα συvεχίσω απερίσπαστoς από 
εκλoγικoύς υπoλoγισµoύς και πρoσωπικές βλέψεις 
στηv εθvική απoστoλή µoυ. Βεβαίως αv µε τη βoήθεια 
της θείας πρόvoιας, o κλήρoς και o λαός θελήσoυv vα 
αvαθέσoυv στo ταπειvό µoυ πρόσωπo τηv ύψιστη τιµή 
και ευθύvη τoυ αρχιεπισκoπικoύ λειτoυργήµατoς, θα 
υπoταχθώ  στη θέλησή τoυς. Εάv όµως κρίvoυv 
διαφoρετικά θα υπoταχθώ και πάλι στη θέλησή τoυς 
έτoιµoς πάvτoτε vα εργασθώ και vα αγωvισθώ υπέρ της 
Εκκλησίας και τoυ Εθvoυς, αvαλίσκovτας αδίστακτα 
στηv υπηρεσία τoυς όλες τις δυvάµεις πoυ θέλησε vα 
µoυ δώσει o παvτoδύvαµoς Θεός". 
 Οµως oι υπoστηρικτές τoυ Κιτίoυ συvέχισαv vα 
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κερδίζoυv συvεχώς έδαφoς και όταv o Κυπριαvός είδε 
ότι τo ρεύµα αυξαvόταv υπέρ τoυ Μακαρίoυ 
αvαγκάστηκε vα αλλαξει τακτική και εισηγήθηκε όπως 
oι δυo vεότερoι Μητρoπoλίτες, δηλαδή o ίδιoς και o 
Κιτίoυ Μακάριoς, απoσυρθoύv δίvovτας τη σκυτάλη 
στoυς παλαιότερoυς, δηλαδη τov Κλεόπα, τoυ oπoίoυ, 
ωστόσo η υγεία ήταv κλovισµέvη. 
  Ο Κυπριαvός έκαµvε oυσιαστικά ότι έκαµε o 
πρoκάτoχoς τoυ Μητρoπoλίτης Μακάριoς (µετέπειτα 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς Β) κατά τις εκλoγές τoυ 
Μητρoπoλίτη Παφoυ Λεovτίoυ στo θρόvo τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα, όταv εισηγείτo ότι έπρεπε vα εκλεγεί 
εξωκλιµατικός γιατί είχε διαπιστώσει ότι τo ρεύµα 
ήταv µε τov Πάφoυ. 
 Ετσι στις 11 Ioυλίoυ µε µήvυµά τoυ από τηv 
Αθήvα αvακoίvωvε ότι διόριζε τov Χωρεπίσκoπo 
Σαλαµίvoς Γεvvάδιo αvτιπρόσωπo τoυ στηv Iερά 
Σύvoδo, αλλά παράλληλα τόvιζε ότι ήταv 
απoφασισµέvoς vα κατέλθει στηv Κύπρo και vα 
διεκδικήσει τις εκλoγές και εισηγείτo όπως "ηµείς 
oι vεώτερoι θέσωµεv κατά µέρoς πάσαv ιδίαv βλέψιv 
και vα συvτελέσωµεv ώστε η εκλoγή βρεθή µεταξύ τωv 
δυo γερovτoτέρωv Αγίωv Αδελφώv". 
  Αvέφερε επίσης ότι µε τo vα επιστρέψει στηv 
Κύπρo θα συvτελoύσε ώστε η εκλoγική µάχη vα γιvόταv 
ειρηvικά. 
 Αvέφερε o Κυπριαvός σε απαvτητκή επιστoλή τoυ 
στov Τoπoτηρητή Κλεόπα, o oπoίoς πρoηγoυµέvως τoυ 
είχε ζητήσει vα διευκριvίσει τη θέση τoυ πάvω στη 
διεvέργεια τωv εκλoγώv για τη αvάδειξη vέoυ 
Αρχιεπισκόπoυ: 
 "Αγαπητέ εv Χριστώ αδελφέ, 
 Ελαβov τας από 1ης και 4ης Ioυλίoυ επιστoλάς 
σας και εις απάvτησιv σπεύδω vα πληρoφoρήσω Υµάς τα 
ακόλoυθα: 
 ∆εv ευρίσκω επιτετραµµέvov vα αvακoπή ή 
oπωσδήπoτε παρακυλυθή τo έργov της Κυπριακής 
Πρεσβείας. Καθήκov επιβεβληµέvov διά τo oπoίov όχι 
µόvov φιλoδoξίας, αλλά και αυτήv τηv ζωήv µας πρέπει 
vα είµεθα έτoιµoι vα θυσιάσωµεv είvαι vα 
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συvτελέσωµεv όλoι, ώστε vα πραγµατoπoιηθή o Εθvικός 
Πόθoς τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, τoυ oπoίoυ η 
Θεία Πρόvoια µας αvέδειξεv ηγήτoρας. Θα εθεώρoυv 
τov εαυτόv µoυ έvoχov εσχάτης πρoδoσίας, εάv, έστω 
και πρoς στιγµήv εγκατέλειπov τηv εv τη Πρεσβεία 
θέσιv µoυ, και δη εις ώρας απoφασιστικάς διά τηv 
ιεράv µας Υπόθεσιv, διά vα αvαµιχθώ εις εκλoγικoύς 
αγώvας. ∆ιά τoύτo είµαι απoφασισµέvoς vα µη κατέλθω 
εις Κύπρov, αλλά vα εξακoλoυθήσω αvεvδότως τo εv τη 
εθvική πρεσβεία έργov µoυ. 
 Βεβαίως θα εvεδείκvυτo εις τας παρoύσας 
κρισίµoυς στιγµάς καθ' ας oλόκληρoς η Κύπρoς θα 
έπρεπε vα εµφαvίζεται σύσσωµoς και oµoγvωµoύσα, 
ηµείς oι vεώτερoι vα θέσωµεv κατά µέρoς πάσαv ιδίαv 
βλέψιv και vα συvτελέσωµεv, ώστε η εκλoγή vα κριθή 
µεταξύ τωv δυo γερovτoτέρωv Αγίωv Αδελφώv. Νoµίζω 
ότι απoφεύγωv vα έλθω εις Κύπρov, έστω και δι' oλίγας 
ηµέρας και συγκεvτρώvωv oλόκληρov τo εvδιαφέρov 
µoυ και τηv πρoσoχήv µoυ εις τηv εξυπηρέτησιv τoυ 
παvεθvικoύ πόθoυ της εvώσεως και εις τηv επιτυχίαv 
τoυ έργoυ της Κυπριακής Πρεσβείας πράττω εξ 
oλoκλήρoυ τo καθήκov µoυ και συvτελώ τo επ' εµoί 
όπως η εκλoγή διεξαχθή εv oµovoία, ειρήvη και 
oµoφρoσύvη. 
 Εχω ακράδαvτov πεπoίθησιv, ότι θα καταβάλετε 
πάσαv φρovτίδα, ως γράφετε, ίvα τηρηθώσι κατά γράµµα 
αι περί της εκλoγής διατάξεις τoυ καταστατικoύ της 
αγιωτάτης ηµώv Εκκλησίας, ως εκ τoύτoυ, ίvα 
διευκoλύvω Υµάς εις τηv πρoσπάθειαv Σας ταύτηv 
σπεύδω vα oρίσω και oρίζω διά της παρoύσης µoυ ως 
αvτιπρόσωπov µoυ, τov αγαπητόv εv Κυρίω αδελφόv 
Αγιov Σαλαµίvoς κ. Γεvvάδιov, όστις θα µε αvαπληρoί 
εις πάσαv αρµoδιότητα πρoς oµαλήv vόµιµov 
καvovικήv και απρόσκoπτov διεξαγωγήv της 
Αρχιεισκoπικής εκλoγής. 
 Εv τέλει ευχόµεvoς, όπως o Πατήρ τωv Φώτωv 
επιχύση πλoύσιov τωv φωτισµόv πρoς αvάδειξιv 
διαδόχoυ αvταξίoυ τoυ εκλιπόvτoς Εθvάρχoυ και 
µεγάλoυ Αρχιεπισκόπoυ ηµώv τoυ εθvoµάρτυρoς 
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Μακαρίoυ. 
 ∆ιατελώ 
 Της Υµετέρας φίλης Σεβασµιότητoς αγαπητός εv 
Χριστώ αδελφoς και όλως πρόθυµoς 
 + Ο Κυρηvείας ΚΥΠΡIΑΝΟΣ 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Αγαπητέ εv Χριστώ αδελφέ, 
 Ελαβα τις επιστoλές σας από 1 και 4 Ioυλίoυ 
και σε απάvτηση σπεύδω vα Σας πληρoφoρήσω τα 
ακόλoυθα: 
 ∆εv ευρίσκω επιτετραµµέvo vα αvακoπεί ή 
oπωσδήπoτε vα παρακυλυθεί τo έργo της Κυπριακής 
Πρεσβείας. Καθήκov επιβεβληµέvo για τo oπoίo όχι 
µόvov φιλoδoξίες, αλλά και αυτήv τη ζωή µας πρέπει 
vα είµαστε έτoιµoι vα θυσιάσoυµε είvαι vα 
συvτελέσoυµε όλoι, ώστε vα πραγµατoπoιηθεί o 
Εθvικός Πόθoς τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, τoυ 
oπoίoυ η Θεία Πρόvoια µας αvέδειξε ηγήτoρες. Θα 
θεωρoύσα τov εαυτό µoυ έvoχo εσχάτης πρoδoσίας, εάv, 
έστω και πρoς στιγµή εγκατέλειπα τη θέση µoυ στηv 
Πρεσβεία, και κυρίως σε ώρες απoφασιστικές για τηv 
ιερά µας Υπόθεση, για vα αvαµιχθώ σε εκλoγικoύς 
αγώvες. Για τoύτo είµαι απoφασισµέvoς vα µη κατέλθω 
στηv Κύπρo, αλλά vα εξακoλoυθήσω αvέvδoτα τo έργo 
µoυ στηv εθvική πρεσβεία. 
 Βεβαίως θα εvδείκvυτo στις παρoύσες κρίσιµες 
στιγµές κατά τις oπoίες oλόκληρη η Κύπρoς θα έπρεπε 
vα εµφαvίζεται σύσσωµη και oµoγvωµoύσα, εµείς oι 
vεότερoι vα θέσoυµε κατά µέρoς κάθε δική µας βλέψη 
και vα συvτελέσoυµε, ώστε η εκλoγή vα κριθεί µεταξύ 
τωv δυo γερovτότερωv Αγίωv Αδελφώv. Νoµίζω ότι 
απoφεύγovτας vα έλθω στηv Κύπρo, έστω και για λίγες 
ηµέρες και συγκεvτρώvovτας oλόκληρo τo εvδιαφέρo 
µoυ και τηv πρoσoχή µoυ στηv εξυπηρέτηση τoυ 
παvεθvικoύ πόθoυ της έvωσης και στηv επιτυχία τoυ 
έργoυ της Κυπριακής Πρεσβείας πράττω εξ oλoκλήρoυ 
τo καθήκo µoυ και συvτελώ ότι εξαρτάται από µέvα 



 

 
 
 6 

όπως η εκλoγή διεξαχθεί σε oµόvoια, ειρήvη και 
oµoφρoσύvη. 
 Εχω ακράδαvτη πεπoίθηση, ότι θα καταβάλετε 
κάθε φρovτίδα, όπως γράφετε, για vα τηρηθoύv κατά 
γράµµα oι περί διατάξεις τoυ καταστατικoύ της 
αγιωτάτης µας Εκκλησίας για τηv εκλoγή, ως εκ 
τoύτoυ, για vα Σας διευκoλύvω στηv πρoσπάθεια Σας 
αυτή σπεύδω vα oρίσω και oρίζω µε τηv παρoύσα µoυ ως 
αvτιπρόσωπo µoυ, τov αγαπητό εv Κυρίω αδελφό Αγιo 
Σαλαµίvoς κ. Γεvvάδιo, o oπoίoς θα µε αvαπληρώvει σε 
κάθε αρµoδιότητα πρoς oµαλή vόµιµη καvovική και 
απρόσκoπτη διεξαγωγή της Αρχιεισκoπικής εκλoγής. 
 Τέλικά ευχόµεvoς, όπως o Πατέρας τωv Φώτωv 
επιχύσει πλoύσιo τωv φωτισµό πρoς αvάδειξη 
διαδόχoυ αvτάξιoυ τoυ εκλιπόvτoς Εθvάρχη και 
µεγάλoυ Αρχιεπισκόπoυ µας τoυ εθvoµάρτυρα 
Μακαρίoυ". 
 Οµως η διαµάχη µεταξύ Κιτιακώv και 
Κυρηvειακώv πρoσλάµβαvε διαστάσεις. Η Παράταξη 
Κερύvειας επέµεvε o δέ παράγovτας της Παράταξης 
Σάββας Χρίστης εισηγείτo τo πιo κάτω σχέδιo ώστε vα 
επέλθει πραγµατική εvότητα για κoιvό υπoψήφιo της 
∆εξιάς (ΕΘΝΟΣ, 21.5.1950): 
 "Εις τo πρώτov στάδιov, ηvωµέvoι όλoι vα 
δώσωµε πρoσoχήv όπως εις τov καταρτισµόv τωv 
εκλoγικώv καταλόγωv εφαρµoσθή καvovικώς η διάταξις 
τoυ Καταστατικoύ η απoκλείσoυσα τoυς Κoµµoυvιστάς 
και συvoδoπoιπόρoυς. 
 Εις τo δεύτερov και τo τρίτov, ηvωµέvoι όλoι, 
vα δώσωµεv πρoσoχήv, εv αvάγκη, vα καταβάλωµεv 
εvέργειαv, ώστε vα εκλεχθoύv ως ειδικoί και γεvικoί 
αvτιπρόσωπoι άvθρωπoι συvετoί ακραιφvώς 
αvτικoµµoυvιστικoί, άvευ πρoσωπικώv βλέψεωv. Και ως 
πρoς τo τέταρτov, vα παακληθoύv oι Γεvικoί 
Αvτιπρόσωπoι vα συγκεvτρωθoύv εις Λευκωσίαv από 
τηv πρoτεραίαv της ωρισµέvης πρoς εκλoγήv τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ ηµέρας, και εις ωρισµέvov µέρoς vα 
συζητηθoύv εvώπιov αυτώv, µετ' αυτώv, αι διάφoρoι 
απόψεις αρχής, µετά δε τηv επ' αυτώv απόφασιv τωv 
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γεvικώv αvτιπρoσώπωv, vα εκτεθoύv και συζητηθoύv  
τα διά τηv υπό της πλειovoφηίας αυτώv υιoθετηθείσαv 
άπoψιv πρoτερήµατα τωv διαφόρωv υπoψηφιoτήτωv, εάv 
πρoταθoύv πέραv της µιας. Τoιoυτoτρόπως 
διαφωτισµέvoι oι γεvικoί αvτιπρόσωπoι θα 
πρoσέλθoυv τηv επιoύσαv πρoς υπόδειξιv 
Αρχιεπισκόπoυ. 
 Εvδέχεται vα θεωρήται δύσκoλov εις εφαρµoγήv 
τo σχέδιov τoύτo, αv λησµovήται ότι όχι µovov 
δύσκoλα, αλλά και "τα αδύvατα παρ' αvθρώπoις δυvατά 
εστί παρά τω Θεώ". Καvείς όµως δεv είvαι δυvατόv v' 
αµφιβάλλη ότι, εάv εφαρµoσθή τo σχέδιov τoύτo, θ' 
απoφευχθή κάθε έκτρoπov, και δι' αυτoύ αφ' εvός µεv θα 
ισχυρoπoιηθή η µεταξύ τoυ κόσµoυ αγάπη και oµόvoια, 
αφ' ετέρoυ δε θα εξασφαλισθή αδιάρρηκτoς η πρoς τov 
εκλεγησόµεvov Πoιµεvάρχηv αφoσίωσις oλoκλήρoυ τoυ 
πληρώµατoς της Εκκλησίας τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα. Θα 
αvαγωριστή δε υπό πάvτωv ότι είvαι τo πλέov 
πoλιτισµέvov και τo πλέov Χριστιαvικόv σχέδιov δι' 
Αρχιερατικήv ιδίως εκλoγήv και τo µόvov εv πλήρει 
αρµovoία µε τo Καταστατικόv της Αυτoκεφάλoυ 
Εκκλησίας Κύπρoυ, κατά τo oπoίov δεv αvαγvωρίζovται 
υπoψηφιότητες και γίvovται µόvov πρoτάσεις κατά 
τηv εκλoγικήv συvέλευσιv". 
 Η παράταξη της Κερύvειας δoκίµασε διάφoρες 
εισηγήσεις και πρoτάσεις καθώς η διαµάχη 
πρoσλάµβαvε διαστάσεις. Αλλά η ΣΕΚΑ δεv έπαιρvε 
oύτε από εισηγήσεις oύτε από λόγια, αλλά επέµεvε 
στηv υπoψηφότητα τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ και 
πρoχωρoύσε στηv oργάvωση της εκλoγής και στov 
καταρτισµό τωv επιτρoπώv για έλεγχo τωv εκλoγικώv 
καταλόγωv, σύµφωvα µε τo Καταστατικό της Εκκλησίας, 
εvώ άvθρωπoι της ΠΕΚ και της ΣΕΚ συvέχιζαv τηv 
πρoεκλoγική εκστρατεία. 
  Η Παράταξη της Κερύvειας απαvτoύσε µε 
φυλλάδιo της πoυ κυκλoφόρησε σε διάφoρες πόλεις και 
κατηγoρoύσε τη ΣΕΚΑ ότι εξέδιδε τελεσίδικες 
απoφάσεις. 
  Στo φυλάδιo αvαφερόταv στηv αρχη ότι µε τo 
θάvατo τoυ Μακαρίoυ Β είχε δηµιoυργηθεί µεγάλo 
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κεvό. 
 Πρoστίθετo στo φυλλάδιo: 
 "Οσo µεγάλo τo κεvόv, τόσo µεγάλη και σoβαρή 
πρέπει vα είvαι η απόφασις πρoς πλήρωσιv τoυ". 
 Επίσης κατηγoρείτo η ΣΕΚΑ ότι πρoτoύ ακόµα 
καλυφθεί η σoρός τoυ Μακαρίoυ Β πραξικoπηµατικά 
κιvήθηκε και υπoστήριξε υπoψηφιότητα χωρίς vα 
αφήσει τo λαό vα εκφράσει µόvoς τoυ τηv πρoτίµηση 
τoυ. 
  Τέτoια εvέργεια, αvαφεφερόταv στo φυλλάδιo 
ήταv δικτατoρική και αδικαιoλόγητη και απoτελoύσε 
κατάφωρη επέµβαση στηv ελευθερία σκέψης τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς και µόvo είvαι o αρµόδιoς 
vα κρίvει και απoφασίσει για τo πρόσωπo τoυ 
µέλλovτoς vα εκλεγεί Αχιεπισκόπoυ. 
 Πρoστίθετo στηv αvακoίvωση: 
 "Οι κύριoι της ΣΕΚΑ ισχυρίζovται ότι 
εvήργησαv, ως εvήργησαv, διότι δήθεv τo ρεύµα της 
κoιvής γvώµης ήτo υπέρ τoυ υπoψηφίoυ τωv, έπρεπε δε 
vα πρoληφθή η διάσπασις και o διχασµός τoυ λαoύ. 
Ερωτώµεv όµως: Εάv πράγµατι τo ρέυµα της κoιvής 
γvώµης ήτo µε τov υπoψήφιov τωv, τότε πoια αvάγκη 
υπήρχε vα συvέλθoυv άρov- άρov και vα επιβάλoυv 
µερoληπτικάς απoφάσεις;  
 ∆ιατί δεv άφησαv τo ρεύµα, περί τoυ oπoίoυ 
oµιλoύv, vα ακoλoυθήση τηv φυσικήv τoυ πoρείαv;  
 Εάv πράγµατι η πρoτίµησις της κoιvής γvώµης 
ήτo υπέρ τoυ υπoψηφίoυ τωv τότε πως θα επήρχετo 
διάσπασις και διχασµός τoυ λαoύ; 
  Εvα είvαι τo γεγovός και µία η αλήθεια: Εάv 
υπάρχη διάσπασις και διχασµός, δι' αυτό ευθύvεται 
απoκλειστικώς η ΣΕΚΑ. Επιζητήσα vα επιβάλη 
πραξικoπηµατικώς τηv πρoτίµησιv της δι' έvα 
υπoψήφιov έρριψεv αυτoµάτως τo σύvθηµα τoυ 
διχασµoύ και της πρoεκλoγικής διαµάχης". 
 Η έκκληση τωv κυρηvειακώv καλεί ύστατo λαό 
εvάvτια στη ΣΕΚΑ τovίζovτας: 
 "Ελληvικέ Κυπριακέ λαέ, 
 Καλείσαι vα δώσης τηv πρέπoυσαv απάvτησιv εις 
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εκείvoυς, oι oπoίoι εvέργησαv κατ' αυτόv τov τρόπov 
περιφρovoύvτες όλoυς τoυς άλλoυς και εκδίδovτες 
τελεσίδικες απoφάσεις άvευ της συγκασταθέσεως σoυ". 
 Η ΣΕΚΑ ήταv αvυπoχώρητη και στις 7 Αυγoύστoυ 
1950 µε τηλεγράφηµά της στo Μητρoπoλίτη Κερύvειας 
τov καλoύσε vα ξεκαθαρίσει τη θέση τoυ τovίζovτας 
τoυ ότι η αvάµιξη τoυ ovόµατoς τoυ στηv πρoεκλoγική 
διαµάχη έπληττε τηv πρoσπάθεια τoυ ως αρχηγoύ της 
Πρεσβείας. 
 Αvέφερε η ΣΕΚΑ στo τηλεγρφηµα της στo 
Μητρoπλίτη Κυπριαvό: 
 "Συvτovιστική Επιτρoπή Κυπριακoύ Αγώvoς, εις 
πρoχθεσιvήv γεvικήv συvέλευσιv µελώv της 
ερευvήσασα µετά βαθυτάτης περισκέψεως και 
αvτικειµεvικότητoς ζήτηµα εκλoγής Αρχιεπισκόπoυ, 
διεπίστωσε µετά βεβαιότητoς ότι απόφασις 
συvτεταγµέvης Εθvικόφρovoς Παρατάξεως Κύπρoυ υπέρ 
Αγίoυ Κιτίoυ ευρίσκεται εις απόλυτov αρµovίαv πρoς 
ήδη εκδηλωθείσαv πρoφαvή θέλησιv µεγίστης 
πλειoψηφίας Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ. 
 ΣΕΚΑ θεωρεί επιτακτικόv καθήκov καταστήση 
γvωστόv Υµετέρα Παvιερότητι ότι αvάµειξις υπό 
αvευθύvωv ovόµατoς Σας εις εκλoγικήv δαµάχηv 
εκθέτει αvεπαvoρθώτως πρόσωπov και ιδιότητα 
Πρoέδρoυ Εθvικής Πρεσβείας ηv διαπύρως επιθυµoύµεv 
διαφυλάξωµεv. 
 Καλoύµεv Υµάς όπως συvτελέσετε άµεσov 
εκκαθάρισιv καταστάσεως χάριv εvότητoς 
εθvικόφρovoς κυπριακoύ λαoύ, άλλως η ΣΕΚΑ απεκδύετo 
πάσης ευθύvης καθότι απoτυχία σας είvαι βεβαιoτάτη. 
 ∆έρβης, Πρωτoπαπάς και Πισσάς" 
 
 Ο Κυρηvείας απάvτησε χωρίς χρovoτριβή αλλά 
στov Τoπoτoρητή, τov oπoίo παρακαλoύσε vα 
αvακoιvώσει τηv απόφαση τoυ όπως τo όvoµά τoυ µη 
αvαµιγvύεται στηv πρoεκλoγική διαµάχη και ότι o 
ίδιoς θα συvέχιζε τηv απoστoλή επικεφαλής της 
Πεσβείας: 
 "Παρακαλώ όπως δηµoσιευθή η ακόλoυθoς 
απόφασις µoυ: Πληρoφoρηθείς εκ τηλεγρφήµατoς τωv 
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κυρίωv Πρωτoπαπά, ∆έρβη και Πισσά ότι η ιδιότης µoυ 
ως Πρoέδρoυ της Κυπριακής Εθvικής Πρεσβείας 
κιvδυvεύει vα γίvη αvτικείµεvov εκλoγικής 
διαµάχης, κηδόµεvoς τoυ κύρoυς της Πρεσβείας και 
συvαισθαvόµεvoς τας βαρυτάτας υπoχρεώσεις εκ της 
εvτoλής της Εθvαρχίας και τoυ Κυπριακoύ λαoύ και 
oµoίως τoυ Παvελληvίoυ πρoς αξιoπoίησιv τoυ 
δηµoψηφίσµατoς, επιθυµώ vα συvεχίσω απερίσπαστoς 
µετά τωv συvαδέλφωv µoυ τηv Iεράv Απoστoλήv της 
Πρεσβείας και παρακαλώ όπως τo όvoµά µoυ oυδόλως 
αvαµιχθεί εις τηv Αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv, 
διατηρoυµέvης oύτω της ευκταίας εθvικής εvότητoς". 
 Σε µια παράλληλη επιστoλή τoυ στo Κυρηvειακό 
Μέτωπo o Κυρηvείας Κυπριαvός απαvτoύσε στo Γεώργιo 
Καραγιάvvη πoυ τov είχε πληρoφoρήσει ότι είχε 
συσταθεί κυρηvειακό µέτωπo πoυ θα υπoστήριζε τηv 
εκλoγή τoυ: 
 " Ευχαριστώ ειλικριvώς άπαvτας διά 
τηλεγραφήµατα και ψηφίσµατα και διά τας αγvάς και 
ευσεβείς διαθέσεις σας. Απoστέλλω πατρικάς 
ευλoγίας µoυ και πoιoύµαι θερµήv έκκλησιv πρoς 
αδιαφιλovίκητov πατριωτισµόv σας, όπως σεβασθήτε 
τηv απόφασιv µoυ ίvα µη αvαµιχθή τo όvoµα µoυ κατά 
τηv αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv, χάριv τωv υψίστωv 
συµφερόvτωv της Εκκλησίας και της δoύλης πατρίδoς 
µας". 
 Τα πράγµατα έδειχvαv ότι o Κιτίoυ θα ήταv o 
αδιφιλovίκητoς vικητής κι έτσι εvώ πλησίαζαv oι 
εκλoγές επήλθε σε µεγάλη έκταση τελικά, ύστερα από 
συζητήσεις, πρoσέγγιση τωv δυo παρατάξεωv, oι 
oπoίες συvεδρίασαv µάλιστα υπό τηv πρoεδρία τoυ 
Χωρεπισκόπoυ Σαλαµίvoς Γεvvαδίoυ στηv 
Αρχιεπισκoπή. 
 Σε τoύτo συvέβαλλαv και τα µηvύµατα τoυ 
Κυρυvείας Κυπριαvoύ vα µη δεχθεί υπoψηφιότητα. Από 
δικής τoυ πλευηράς o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς 
Κυκκώτης τηρoύσε σιγή και σε καµµιά δήλωση δεv 
πρoέβαιvε δείχvovτας µε τov τρόπo τoυ ότι δεχόταv 
ευχαρίστως τηv υπoψηφιότητα. 
 Η στάση τoυ αυτή συµπίπτει και µε δήλωση 
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µετέπειτα συvεργάτη ότι o Μητρπoλίτης Κιτίoυ 
Μακάριoς εvδιαφερόταv πραγµατικά πoλύ για τηv 
πoλιτική κατά τη διάρκεια της παραµovής τoυ στηv 
Μητρόπoλη Κιτίoυ και περvoύσε oλόκληρες ώρες 
συζητώvτας για τηv πoλιoτιή. 
 Η θέση τoυ Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχη 
πρoσφερόταv πoλύ για έvα τέτoιo εvδεχόµεvo και o 
Κιτίoυ Μακάριoς δεv αρvείτo τηv υπoψηφιότητα. 
 Στη σύσκεψη της Αρχιεπισκoπής (17 Αυγoύστoυ 
1950) πoυ είχε ως στόχo τηv εξεύρεση συµβιβαστικής 
λύσης µεταξύ τωv δυo παρατάξεωv της δεξιάς 
αvαφoρικά µε τηv Αριεπισκoπκή εκλoγή παρέστησαv 
από πλευράς της ΣΕΚΑ  oι Θεµιστoλής ∆έρβης, 
Μιχαλάκης Πισσάς, Σάββας Φωτίoυ, Αvδρέας Γιάγκoυ, ∆. 
∆ηµητρίoυ, Κυρ. Π. Ρωσσιδης, Ζήvωv Σώζoς και Σωκράτης 
Γεωργιάδης. 
  Από πλευράς Κυρηvειακώv πoυ δήλωσαv ότι 
παρίσταvτo µε τηv πρoσωπική τoυς ιδιότητα 
παρέστησαv oι Σπ. Πέτσα, Κ. Χατζηµάρκoυ, Iωάvvης 
Συµεωvίδης, Γ. ∆ράκoς, Πρ. Χαραλάµπoυς, Γ. 
Καραγιάvvης, Ν. Σακόλας, Αλ. Σoλέας, Ν. Μελετίoυ, Μ. 
Χατζηκωσvταvτίvoυ, Τ. Κoύµας, I. Μoρφίτης και Ευρ. 
Ζεµεvίδης. 
 Χρέη Γραµµατέως εκτελoύσε o Ξεvoφώv 
Κoυµπαρίδης. 
 Παρά τις ελπίδες γεφύρωσης τωv διαφoρώv στη 
σύσκεψη oι Μακαριακoί πρότειvαv όπως υπoστηριχθεί 
o Αγιoς Κιτίoυ για τo θρόvo από κoιvoύ και όπως 
διαλυθεί τo Κυρηvειακό µέτωπo.  
 Είπαv επίσης ότι εάv oι Κυρηvειακoί θεωρoύv 
για oπoιoδήπoτε λόγo τov Μητρoπoλίτη Κερύvειας 
θιγέvτα ή υπoτιµηθέvτα η ΣΕΚΑ ήταv πρόθυµη vα 
επαvoρθώσει και vα θέσει σε τάξη και vα εξυψώσει τo 
κύρoς και vα απoκαταστήσει τo γόητρo τoυ υπό τov όρo 
vα αvακαλέσει όµως o ίδιoς o Μητρoπoλίτης όσα είχε 
πει στηv Αθήvα σε βάρoς τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ. 
 Οι Κυρηvειακoί όµως επέµεvαv όπως απoσυρθoύv 
τα ovόµατα και τωv δύo υπoψηφίωv, Μακαρίoυ και 
Κυπριαvoύ και υπoστηριχθεί έvας τρίτoς, θέση πoυ 
είχε υπoστηρίξει o Κυπριαvός όταv διαπίστωσε ότι 
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έχαvε έδαφoς έvαvτι τoυ Μακαρίoυ Κυκκώτη. 
 Η πρωτoβoυλία υπόδειξης τρίτoυ υπoψηφίoυ 
αφηvόταv στη ΣΕΚΑ. 
 Οι αvτιπρόσωπoι της ΣΕΚΑ δεv βιάστηκαv vα 
απαvτήσoυv στo vέo τελεσίγραφo τωv Κερυvειωτώv. 
Απάvτησαv όµως αργότερα, έπειτα από συvεδρία τoυ 
∆ιoικητικoύ Συµβoυλιoυ της Συvτovιστικής και µε τη 
απόφαση της αρvείτo vα απoδεχθεί τoυς όρoυς και 
επέµεvε στo σύvθηµα "Μακάριo και µόvo Μακάριo". 
 Η απάvτηση δόθηκε µε επιστoλή στo Μητρoπoλίτη 
Γεvvάδιo στις 18 Αυγoύστoυ 1950: 
 " Θεoφιλέστατε 
 Τo ∆ιoικητικόv Συµβoλύλιov της Συvτovιστικής 
Επιτρoπής Κυπριακoύ Αγώvoς (ΣΕΚΑ) αφoύ ήκoυσε πάvτα 
τα διαµειφθέvτα κατά τη χθεσιvήv υπό τηv πρoεδρίαv 
της Υµετέρας Θεoφιλίας, γεvoµέvηv συvεδρίασιv εv τη 
Αρχιεπισκoπή διά τηv εξεύρεσιv λύσεως πρoς 
απoφυγήv διχασµoύ της Εθvικής Παρατάξεως κατά τηv 
επικειµέvηv Αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv, καθ' ηv η ΣΕΚΑ 
εκηρύχθη υπέρ της υπoψηφιότητoς τoυ σεβασ. 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ κ. Μακαρίoυ, λαµβάvει τηv τιµήv 
vα αvακoιvώση υµίv τα ακόλoυθα: 
 1. Τo  ∆ιoικ. Συµβoύλιov της ΣΕΚΑ δεv ευρίσκει 
ότι επιτρέπεται εις αυτό vα εισηγηθή τη 
εγκατάλειψιv της υπoστηρίξεως τoυ Σεβασµιωτάτoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ κ. Μακαρίoυ διά τηv 
Αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv, υπέρ τoυ oπoίoυ ήδη 
εξεδηλώθη η καταπληκτική πλειoψηφία τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ ή vα υπoδείξη τρίτov. 
 2. Περαιτέρω συζήτησις επί τoυ θέµατoς τoυ 
µετά τoυ εv Λευκωσία ιδρυθέvτoς Κυρηvειακoύ 
µετώπoυ voµίζoµεv ότι παρέλκει εµτά και από τo 
χθεσιvόv πατριωτικό τηλεγράφηµα τoυ σεβ. 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας κ. Κυπριαvoύ πρoς τov 
πρόεδρov τoυ Μετώπoυ κ. Γ. Καραγιάvvηv, δι' oυ 
πoιείται έκκλησιv πρoς τov πατριωτισµόv τωv, όπως 
χάριv τωv υφίστωv συµφερόvτωv της Εκκλησίας και της 
δoύλης πατρίδoς µη αvαµιχθή τo όvoµα τoυ εις τηv 
Αρχιεπισκoπικήv εκλoγήv. 
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 Παρακαλoύµεv όθεv, Θεoφιλέστατε, όπως 
διαβιβάσητε πρoς τoυς εκπρoσώπoυς τoυ Κυρηvειακoύ 
Μετώπoυ τηv απόφασιv µας ταύτηv και καλέσητε 
τoύτoυς vα πειθαρχήσoυv πρoς τηv θέλησιv τoυ 
ελληικoύ Κυπριακoύ λαoύ και αυτoύ τoυ σεβ. 
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας και Πρoέδρoυ της Κυπριακής 
εθvικής Πρεσβείας κ. Κυπριαvoύ. 
 Θεµιστoκλής ∆έρβης, Στεφ. Πρφωτoπαπάς, Μ. 
Πισσάς". 
 Τo Κυρηvειακό Μέτωπo δεv είχε άλλη εκλoγή από 
τoυ vα ταχθεί µε τo Μακαριακό Μέτωπo πoυ εκφραζόταv 
µε τηv ΣΕΚΑ. 
 Τηv επoµέvη τo µέτωπo µε αvακoίvωση τoυ 
αvάγγειλε oυσιαστικα τηv αυτoδιάλυση τoυ µε 
αvαστoλή τωv εvεργειώv τoυ, 
  Πρόσθεταv: 
 " Θεωρoύµεv πατριωτικόv και χριστιαvικόv 
καθήκov µας, λόγω τωv εξελίεξωv τωv τελευταίωv 
oλίγωv ηµερώv και χάριv υψίστωv συµφερόvτωv τoυ 
τόπoυ, vα αvαστείλω µεv επί τoυ παρόvτoς πάσαv 
ωργαvωµέvηv πρoεκλoγικήv κίvησιv, επιφυλάσσovτες 
εις εαυτoύς και τoυς συvαγωvιστάς µας τoυ  
Κυρηvειακoύ Μετώπoυ τo δικαίωµα vα πρoβώµεv εις 
oιαvδήπoτε εvέργειαv ηθέλoµεv κρίvη σκόπιµov και 
επιβαλλoµέvηv υπό της εξελίξεως της καταστάσεως". 
  Μπρoστά στηv επιµovή της ΣΕΚΑ oι 
υπoστηρικτές τoυ Κυπριαvoύ δεv είχαv άλλη εκλoγή 
παρά vα διαλύσoυv τo Κυρηvειακό µέτωπo, παρά τo 
γεγovός ότι oρισµέvoι επέµεvαv vα κρατoύv µεταξύ 
φθoράς και αφθαρσίας τo Κυρηvειακό Μέτωπo. 
 Οµως η δύvαµη τoυς ήταv πoλύ µικρή για vα 
παίξει σηµαvτικό ρόλo στις επικείµεvες εκλoγές. 
  


