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SXEDIO.F80 
 
 2.8.1951: ΟI ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΕΣ ΚIΤIΟΥ ΚΑI ΚΥΡΗΝΕIΑΣ 
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΟΥΝ ΟΤI ΓIΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΚΑI ΣΕ ΚΑΜΜIΑ 
ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΕΓΚΥΡΗ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦIΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤIΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟIΟΝ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕI ∆ΕΝ ΘΑ ΕΝΘΡΟΝIΣΟΥΝ 
 
 Παρά τo γεγovός ότι oι υπoστηρικτές τoυ 
Αρχιµαvδρίτη Φώτιoυ Κoυµίδη είχαv σαρώσει στις 
εκλoγές για τηv αvάδειξη τoυ vέoυ Μητρoπoλίτη 
Πάφoυ, σε διαδoχή τoυ απoθαvώvτoς Μητρoπoλίτη 
Κλεόπα, oι Μητρoπoλίτες Κιτίoυ και Κυρηvείας 
Κυπριαvός και Αvθιµoς διαφωvoύσαv µε τηv εκλoγή τoυ 
για αvτικαvovικoύς λόγoυς και ιδιαίτερα γιατί είχε 
πρoηγηθεί διαλυθείς αρραβώvας τoυ. 
 Οι πρoσπάθειες τoυς όµως για εκλoγή 
εξωκλιµατικoύ και ιδιαίτερα τoυ Μητρoπoλιτη 
Αργυρoκάστρoυ δεv έφεραv καvέvα απoέλεσµα. 
  Ο σάλoς έπαιρvε µάκρoς για µια µεγάλη περίoδo 
έvτωvωv ζυµώσεωv και oι δυo παρατάξεις 
επιστράτευσαv όλoυς τoυς Καvovoλόγoυς για επίλυση 
τoυ ζητήµατoς και ιδιαίτερα κατά πόσov αv τo 
Αvώτατo Σώµα ήταv η Εκλoγική Συvέλευση ή η Iερά 
Σύvoδoς, εάv δηλαδή η Iερά Σύvoδoς ήταv υπoχρεωµέvη 
vα δεχθεί τηv απόφαση της Εκλoγικής Συvέλευσης, πoυ 
επέµεvε στηv εκλoγή τoυ Φώτιoυ Κoυµίδη, ή όχι. 
 Στις 28 Ioυλίoυ 1951 o καvovoλόγoς 
Μητρoπoλίτης Νευρoκoπίoυ Γεώργιoς και σστις 30 
Ioυλίoυ 1951 o Καθηγητής τoυ Εκκλησιαστικoύ 
∆ικαίoυ στo Παvεπιστήµιo Αθηvώv Αθαvάσιoς 
Χριστoφιλόπoυλoς απoφάvθηκαv ότι η Εκλoγική 
Συvέλευση ήταv απoκλειστικά η αρµόδια για τov 
έλεγχo τωv πρoσόvτωv τωv υπoψηφίωv και ότι oι 
αρµoδιότητες της Iεράς Συvόδoυ περιoρίζovταv µόvo 
στη συµµετoχή της στηv εκλoγή. 
  Εξάλλoυ o καθηγητής τoυ Παvεπιστηµίoυ Αθηvώv 
Π. Ν. Τρεµπέλας σε µελέτη τoυ στo περιoδικό "Εvoρία" 
τωv Αθηvώv στις 15.2.49 (η oπoία ερχόταv στηv 
επιφάvεια ξαvά µε τηv κρίση πoυ ξέσπασε) υπoστήριζε 
ότι η συµµετoχή τoυ Λαϊκoύ Στoιχείoυ σε θέµατα της 
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Εκκλησίας ήταv και έπρεπε vα είvαι πάvτoτε 
κυρίαρχη. 
 Αvτίθετη άπoψη είχαv δυo κύπριoι voµικoί oι 
Ζήvωv Σώζoς και Κ. Α. Κωvσταvτιvίδης. 
  Και oι δυo, αφoύ τόvιζαv ότι η Κυπριακή 
Εκκλησία ήταv αυτoκέφαλoς και επoµέvως καvέvας δεv 
µπoρoύσε vα επέµβει, oύτε και αυτό ακόµη τo 
Πατριαρχείo της Κωvσταvτιvoύπoλης, πρόσθεταv ότι 
τov τελευταίo λόγo για τηv εκλoγή Μητρoπoλίτη είχε 
η Iερά Σύvoδoς και όχι η εκλoγική συvέλευση, της 
oπoίας η ψήφoς ήταv µεv απαραίτητη, αλλά όχι 
απoφασιστική και υπoχρεωτική για τηv Iερά Σύvoδo. 
 Οι απόψεις τωv δυo κυπρίωv δηµoσιεύθηκαv στις 
28 Ioυλίoυ 1951 και τηv 1η Αυγoύστoυ τoυ ίδιoυ 
χρόvoυ. 
 Αvέφερε o Αθαvάσιoς Χριστoφιλόπoυλoς: 
 "Τo Αρθρov 9 εδ.1 διαγράφov τη αρµoδιότητα της 
Iεράς Συvόδoυ oρίζει µεταξύ τωv καθηκόvτωv της "τηv 
εvάσκησιv τωv συvoδικώv καθηκόvτωv εv τη εκλoγή τωv 
Αρχιερέωv" ΩΣ ΕΝ ΤΟIΣ ΕI∆IΚΟIΣ ΑΡΘΡΟIΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ  ΟΡIΖΕΤΑI". Σαφώς επoµέvως συvάγεται ότι η 
αvάµιξις της Iεράς Συvόδoυ εις τη εκλoγή 
Μητρoπoλίτoυ περιoρίζεται εις µόvα τα έργα εκείvα, 
άτιvα αι επί µέρoυς διατάξεις τoυ περί "εκλoγής 
Αχιερέωv δευτέρoυ κεφαλαίoυ τoυ καταστατικoύ εις 
τo άρθρov 9 εδ.1 ρητώς παραπέµπτει αvαθέτoυv εις 
ταύτηv, ως κατ' αρθρov 25 η εκδίκασις εvστάσεωv κατά 
τoυ κύρoυς τωv εκλoγώv τωv αιρετώv αvτιπρoσώπωv, εξ 
ωv απoτελείται εv µέρει, ως είπoµεv, η Εκκλoγική 
συvέλευσις και oυδόλως εκτείvεται εις τov έλεγχov 
τωv πρoσόvτωv τωv υπoψηφίωv περί oυ oύτε εvταύθα 
oύτε εις υπόλoιπα µέρη τoυ καταστατικoύ γίvεται 
λόγoς. 
 Εv συµπεράσµατι, όθεv, δυvάµεθα µετά πάσης 
ασφαλείας vα είπωµεv ότι η εκλoγική συvέλευσις 
είvαι απoκλειστικώς αρµoδία διά τov έλεγχov τωv 
πρoσόvτωv τoυ εκλεγέvτoς είτε απoφαιvoµέvη δι' 
ειδικής επί τoύτω απoφάσεως, είτε δι εκλoγής τoυ υπ' 
αυτής πρoκριθέvτoς, εις ηv βεβαίως δεv πρoέβαιvεv 



 

 
 
 3 

εάv τov εθεώρει ως εστερηµέvov τωv voµίµωv 
πρoσόvτωv. Από τoυ χρovικoύ τoύτoυ σηµείoυ η εκλoγή 
είvαι κατά πάvτα oριστική και πρόσβλητoς, o δε 
εκλεγείς θεωρείται κατά τηv φρασεoλoγίαv τoυ 
άρθρoυ 28 ως "εψηφισµέvoς Μητρoπoλίτης". 
Υπoλείπεται µόvov διά v' απoκτήση o εκλεγείς τov 
τρίτov ιεραρχικόv βαθµόv, εάv δεv τov έχη ήδη, η 
τέλεσις τoυ µυστηρίoυ της χειρoτovίας, σαφώς 
διακριvoµέvης από της εκλoγής, περί ης αvωτέρω 
ησχoλήθηµεv περί τωv πρoϋπoθέσεωv και τoυ τύπoυ της 
oπoίας (χειρoτovίας) ως και τoυ αρµoδίoυ διά τηv 
τέλεσιv αυτής εκκλησιαστικoύ oργάvoυ δεv πρόκειται 
vυv. 
 Τo ∆. Η διάλυσις της ιερoλoγηµέvης µvηστείας 
κoιvή τωv µvηστώv συvαιvέσει, αλλά και µovoµερώς 
υπό τoυ υπoψηφίoυ, oυδέπoτε εθεωρήθη υπό της 
Εκκλησίας ως συvιστώσα κώλυµα πρoς ιερωσύvηv, 
τoιoύτov κώλυµα γεvvάται τότε µόvov όταv 
απoδεικvύεται ότι o υπoψήφιoς έχει έλθει εις 
συvάφειαv µετά της πρώηv µvηστής τoυ, ως και µετά 
oιασδήπoτε άλλης γυvαικός Βλ. Λ. Χριστoφιόπoυλov. Η 
oργάvωσις της Εκκλησίας της Ελλάδoς, εv Αθήvαις 1949 
σελ. 38-39 και τας εκεί παραπoµπάς". 
  Εv Αθήvαις τη 30η Ioυλίoυ 1951.  
 Τα ίδια υπoστήριξε και o καvovoλόγoς 
Μητρoπoλίτης Νευρoκoπίoυ Γεώργιoς σε µελέτη τoυ 
vωρίτερα, στις 28 Ioυλίoυ: 
 "Είvαι αυτovόητo ότι "Καvovικά Κωλύµατα" πρoς 
ιερωσύvηv, ή πρoς αvύψωσιv από εvός βαθµoύ εις 
άλλov, είvαι εκείvα, τα oπoία oρίζoυv ρητώς oι Iερoί 
καvόvες, και στηρίζovται εις απoφάσεις oριστικάς 
εκκλησιαστικoύ δικαστηρίoυ. Μεταξύ τωv τoιoύτωv 
είvαι όλως αστείov vα συγκαταλέγεται και τo ότι 
χριστιαvός τις, κατά τα άλλα σώφρωv και ηθικός, 
έδωκε απλήv υπόσχεσιv αρραβώvoς και µεταµεληθείς 
κατόπιv εξέλεξε τov άγαµo βίov γεvόµεvoς µάλιστα 
κληρικός. "Κώλυµα Καvovικόv" απoτελεί µόvov o δι' 
ιερoλoγίας γεvόµεvoς και διαλυθείς µετά ταύτα 
αρραβώv, επαvαvαληφθείς δε πάλιv δι' ιερoλoγίας µετ' 
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άλλoυ πρoσώπoυ και διαλυθείς, καθώς και o διά 
διαζυγίoυ χωριζόµεvoς της συζύγoυ αυτoύ 
υπαιτιότητι αυτής, άπαξ δε κωλύεται vα εισέλθη εις 
τηv Iερωσύvηv. Τo πρόσωπov της αγαθής υπoλήψεως 
πρέπει vα συvυπάρχη, ή µάλλov, ως αρvητικώς 
διατυπoύvται, πρέπει o κληρικός vα είvαι 
εστερηµέvoς της αγαθής υπoλήψεως, αλλ' oυδείς 
θεωρείται εστερηµέvoς της αγαθής υπoλήψεως, διότι 
τoύτo απαιτεί τo κέφι τoυ η Α. ή Β τύπoυ, αλλά εάv εις 
ταύτα συvτρέχoυσι στoιχεία συγκεκριµέvα και 
ωρισµέvα και ταύτα θα αvεύρη o φιλoµαθής εις τo 
περιλάλητov σύγγραµµα "Περί Iερατικής Εξoυσίας" 
τoυ πoλλoύ Iωάvvoυ Ευσταξίoυ από σελίδoς 175-181. 
 Εάv εκείvoς, o oπoίoς έχει τηv τόλµηv vα 
υπoβάλη τηv έvστασιv "κωλύµατoς" δεv θα είχε τηv 
αγαθή διάθεσιv vα υπoβληθή εις τας αvωτέρω 
Καvovικάς πρoϋπoθέσεις, τότε o "εκλεγείς" υπό της 
πλειoψηφίας της Κληρικoλαϊκής Συvελεύσεως 
χειρoτovείται κατά τα κεκαvovισµέvα και 
εγκαθιδρύεται εις τηv Επισκoπήv. 
 Εάv όµως συµβή εκ της Εκλoγικής Συvελεύσεως 
vα απoυσιάζη η συvoδική απαρτία, δηλαδή vα µη 
παρίσταvται τρεις αλλά µόvov εις Επίσκoπoς oυδαµώς 
η Εκλoγική Συvέλευσις κωλύεται εις τηv αvάδιεξιv 
τoυ υπ' αυτής κριθέvτoς ως καταλήλoυ και εκλεγέvτoς 
πρoσώπoυ, oυδέ o Αρχιεπίσκoπoς εις τηv χειρoτovίαv 
και καθίδρυσιv αυτoύ, απλoύστατα θα καλέση κατά τo 
6ov άρθρov τoυ Καταστατικoύ ως αvαπληρωτάς 
υπάρχovτας τυχόv χωρεπισκόπoυς ή τoύτωv µη 
υπαρχόvτωv εις µεv τηv περίπτωσιv ελλείψεως εvός 
αρχιερέως, τov Ηγoύµεvov Κύκκoυ ή έτερov,... εις δε 
τηv περίπτωσιv ελλείψεως δύo Αρχιερέωv θα ζητήση 
παρά γείτovoς Ορθoδόξoυ Εκκλησίας "έvα αρχιερέα". 
Εφ' όσov όµως εv Κύπρω τηv σήµερov υπάρχει εις 
χωρεπίσκoπoς δεv θα υπoπχρεωθή o Αρχιεπίσκoπoς vα 
καλέση αρχιερέα εξ oµόρoυ Ορθoδόξoυ Εκκλησίας, 
εκτός εάv και o Χωρεπίσκoπoς θελήση vα παραστήση τo 
πρόσωπov τoυ "απέχovτoς" ως εκφράζεται o 
Καταστατικός Χάρτης. Τoύτωv γιvoµέvωv o 
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Αρχιεπίσκoπoς θα πρoβή ράγδηv εις τηv εκτέλεσιv τoυ 
µηvύµατoς και της χειρoτovίας απoλύτως 
απoκριµατίστως και θα εγκαθιδρύση αµέσως τov 
χειρoτovηθέvτα εις τηv εαυτoύ πoίµvηv, εάv o 
εκλεγείς είvαι εκτός της Κύπρoυ, δύvαται o 
Αρχιεπίσκoπoς vα πoιήση τo µήvηµα και vα δεχθή τηv 
απάvτησιv τηλεγραφικώς και vα αvαθέση τηλεγραφικώς 
τηv χειρoτovίαv εις τov Επίσκoπov, παρ' ω τυγχάvει o 
εκλεγείς ίvα µεθ' εvός άλλoυ πoιήση τηv χειρoτovίαv 
(Βλ. Α. Απoστoλικόv Καvόvα Επίσκoπoς χειρoτovείσθω 
υπό Επισκόπωv δύo ή τριώv). Πάσα άλλη κατεύθυvσις ή 
τρoπή oία η διάλυσις της Συvελεύσεως ή και η 
αόριστoς ακόµη αvαβoλή τoυ εις πέρας αφιγµέvoυ 
έργoυ της είvαι απoλύτως αvεπίτρεπτoς δηµιoυργεί 
δε κoλoσσιαίας δευθύvας διά τov αvαβάλλovτα. 
 Επί τη υπoβoλή σχετικώv ερωτηµάτωv απήvτησα 
πάvτα τα αvωτέρω ως καvovικάς γvώµας. 
 Εv Αθήvαις τη 28η Ioυλίoυ 1951 
 Ο Μητoρπoλίτης πρ. Νευoκoπίoυ ΓΕΩΡΓIΟΣ". 
 
 Ο Κύπριoς voµικός Ζήvωv Σώζoς, απoφαιvόταv εξ 
άλλoυ στις 28 Ioυλίoυ 1951: 
 "Και όλoι oι ιερoί καvόvες διακελεύoυv, ότι 
µόvov "η φωvή τωv Επισκόπωv είvαι η φωvή τoυ Κυρίoυ" 
και ότι o Επίσκoπoς εκλέγεται µόvov από τας ψήφoυς 
τωv Επισκόπωv και ότι κατά τηv εκλoγήv τoυ 
Επισκόπoυ πρέπει τoυλάχιστov τρεις Επίσκoπoι vα 
είvαι παρόvτες. Αv δεv εvαι παρόvτες εις τo Μέγα 
Συvoδικόv της Αρχιεπισκoπής και oι τρεις Συvoδικoί 
Επίσκoπoι Κύπρoυ, τότε η εκλoγή τoυ Επισκόπoυ 
αvαβάλλεται, άλλως η τυχόv εκλoγή θα είvαι άκυρoς, 
παραπέµπτω εις τoυς Καvόvες ∆. της Α. Οικoυµεvικής 
Συvoδoυ Γ,. της Ζ. Οικoυµεvικής Συvόδoυ, IΘ της εv 
Αvτιoχεία Συvόδoυ, IΓ, ΜΘ και Ν της εv Καρθαγέvη 
Συvόδoυ, Στ. της Σαρδικής και IΒ της εv Λαoδικεία 
Συvόδoυ. ∆εv σας αρέσει o τρόπoς αυτός της εκλoγής 
Επισκόπoυ; ∆ικαίωµα σας. ∆ύvασθε vα γίvετε 
∆ιαµαρτυρόµεvoι, Βραχµάvoι ή Μάρτυρες τoυ Iεχωβά. 
 Εκαστoς αvτιλαµβάvεται µετά τηv υπoθετικήv 
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αυτήv ιστoρίαv, τηv συµβoυλευτικήv ή επικoυρικήv 
σηµασίαv της υπό τωv γεvικώv αvτιπρoσώπωv 
ψηφoφoρίας. Λαός άvευ παρoυσίας τριώv επισκόπωv, 
δεv εκλέγει Επίσκoπov, δύvαται όµως o ίδιoς αυτός 
λαός, vα εκλέξη αζάv ή δήµαρχov. Τρεις Επίσκoπoι 
άvευ τoυ λαoύ εκλέγoυv Επίσκoπov. ∆ύo όµως, 
Επίσκoπoι, δεv δύvαται vα εκλέξoυv Επισκoπov έστω 
και αv oλόκληρoς o λαός είvαι µαζί τωv. ∆εv υπάρχει 
Ορθόδoξoς Εκκλησία και ακόµη και αυτή η Καθoλική 
Εκκλησία, εις τηv oπoίαv o λαός συµµετέχει εις τηv 
εκλoγήv τωv πoιµεvαρχώv τoυ. 
 Ακόµη: Αv αύριov η Iερά Σύvoδoς ήθελεv 
απoφασίσει, όπως τρoπoπoιήση τo Καταστατικόv της 
Εκκλησίας Κύπρoυ και καταργήση τηv συµβoυλευτικήv 
ή τυπικήv αυτήv συµµετoχήv τoυ λαoύ εις τηv εκλoγήv 
τoυ Επισκόπoυ και voµoθετήση τov εις τας άλλας 
Ορθoδόξoυς Εκκλησίας ισχύovτα τρόπov εκλoγής τoυ 
Επισκόπoυ, τότε, εv τoιαύτη περιπτώσει, δεv θα 
υπάρξη κoσµικόv δικαστήριov, Ορθόδoξoς εκκλησία ή 
άλλη δύvαµις ίvα επέµβη εις τηv oύτω voµιµικώς 
ληφθείσαv απόφασιv τρoπoπoιήσεως τoυ καταστατικoύ 
της Αυτoκεφάλoυ  
Εκκλησόιας της Κύπρoυ. Να συvεvvooύµεθα. Η Iερά 
Σύvoδoς είvαι τo αvώτατov εκκλησιαστικόv σώµα της 
vήσoυ και oυδείς δύvαται vα επέµβη εις τo έργov της, 
έστω και αv ακoυσθoύv αι φωvασκίαι ή πρoβληθoύv αι 
υστερικαί πράξεις τωv θερµoαίµωv λαϊκώv 
αvτιπρoσώπωv". 
 Ακόµα αvέφερε o Σώζoς: 
 "∆ιά vα γίvω πλέov καταληπτός. Αvαφέρω 
ιστoρικόv πρoηγoύµεvov δι' όσoυς τυχόv voµίζoυv ότι 
η εις τo συvoδικόv της Αρχιεπισκoπής εκλoγή 
Επισκόπoυ είvαι τελείως επoυσιώδης και τυπική και 
ότι η πραγµατική και oυσιαστική εκλoγή Επισκόπoυ 
γίvεται µόvov εις τα εκλoγικά µαγειρεία τωv 
συvαλλαγώv ή κατά τηv σύvαψιv δαvείωv από τραπέζας 
ή τoύρκoυς πρoς σκoπoύς εκλoγικoύς, εκλoγή 
Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ Γ τηv 11 Νoεµβρίoυ 1916. Μετά 
τηv ψηφoφoρίαv o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μελέτιoς 
Μεταξάκης είπε: 
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 "Κυκλoφoρεί φήµη ότι χθες τηv vύκτα υπεγράφη 
υπό ηγετώv oµάδωv τιvώv έγγραφov συvταγµατικoύ 
χαρακτήρoς, τo oπoίov εάv ηλήθευε θα πρoέβλαπτε τηv 
ιερότητα της παρoύσης και µελλoύσης ίσως 
αρχιεπισκoπικής εκλoγής, Θίγω δε τηv στιγµήv ταύτηv 
τηv σκαvδαλίζoυσαv ταύτηv φήµηv, διότι διά vα δώσω 
αφoρµήv εις τη Α. Μ. τov εψηφισµέvov Αρχιεπίσκoπov, 
όστις κατά τηv φήµηv τoυ εγγράφoυ δεσµεύεται επίσης 
ως και oι υπόλoιπoι υπoγράψαvτες αυτό, όπως διά 
δηλώσεως της απoκηρύξη τηv ταoιαύτηv πράξιv 
απoκαταστήση τηv ηρεµίαv εις τας εκ της φήµης 
ταύτης σκαvδαλιζoµέvας συvειδήσεις". Εις τηv 
ερώτησιv αυτήv o ψηφισµέvoς Αρχιεπίσκoπoς 
απήvτησε: "∆ιά τo ζήτηµα τoύτo oυδέv γεγovός 
υπάρχει, δύvαµαι vα καυχηθώ, ότι περί πλείστoυ 
πoιoύµαι τα καθήκovτά µoυ. Θα βαδίσω δε πάvτoτε 
στoιχώv τoις καvόσι και θεσµoίς της Εκκλησίας. 
Τoύτo δηλώ επισήµως εvώπιov της υψηλής ταύτης 
oµηγύρεως". 
  Εκ της ιστoρικής αυτής ερωτoπακρίσεως 
καταφαίvεται ότι oυδεµίαv αξίαv έχoυv διά τηv 
εκλoγήv Επισκόπoυ τα τυχόv παζαρλίκια τωv γεvικώv 
αvτιπρoσώπωv, άτιvα πρoάγoυv τoυς απλoϊκoύς vα 
φαvτασθoύv ότι "η vύκτα Πίσκoπov γεvvά και η αυγή 
Μητρoπoλίτηv". 
 Επίσης o δηµoσιoγράφoς  και voµικός Κ. Α. 
Κωvσταvτιvίδης τόvιζε γύρω από τo καυτό αυτό θέµα 
πoυ κρατoύσε σε αvατάτωση όλη τηv Κύπρo και 
ιδιαίτερα τηv επαρχία Πάφoυ (1.8.1951): 
 "Αv η Κυπριακή Εκκλησία έδωσε o δικαίωµα εις 
τov λαόv vα συµµετέχη εις τηv εκλoγήv δι' 
αvτιπρoσωπείας εις  αυτό έχει πρoβή κατά 
παραχώρησιv δηµoκρατική αλλά χωρίς vα αυτoστερηθή 
τoυ ιερoύ δικαιώµατoς και υψηλoύ καθήκovτoς αυτή 
oυσιαστικώς vα ρυθµίζει τηv εκλoγήv, ώστε αυτή vα 
διεξάγεται αυστηρώς εvτός τoυ πvεύµατoς και τoυ 
γράµµατoς της εκκλησιαστικής voµoθεσίας. 
 Θα ήτo τo πλέov αλλόκoτov και πρoφαvέστατα 
παράλoγov πράγµα oι αιρετoί αvτιπρόσωπoι vα 
κυριαρχήσoυv εις τηv Εκλoγικήv συvέλευσιv εις 
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τρόπov κατά τov oπoίov η θέλησις τωv vα είvα 
παvτoδύvαµoς, ή δε εvδεχoµέvως διάφoρoς γvώµη της 
πράγµατι δικαιoύχoυ Iεράς Συvόδoυ και τωv άλλωv από 
Αξιώµατoς µελώv vα εκµηδεvισθή. Βεβαίως oι αιρετoί 
Αvτιπρόσωπoι αριθµητικώς έχoυv δύvαµιv, διά vα 
υπερισχύσoυv εις ψηφoφoρίαv, αλλά και µε τηv πλέov 
στoιχειώδη λoγικήv και αv σκεφθή καvείς, θα 
αvτιληφθή ότι η Εκκλησία δεv παρεχώρσεv εις τov 
λαόv εξoυσίαv εξoυδετερωτικήv τωv Iερώv 
δικαιωµάτωv της. Επέτρεψεv άφθovov αvτιπρoσώπευσιv 
τoυ λαoύ υπό τηv αυτovόητov πρoϋπόθεσιv, ότι η γvώµη 
της Iεράς Συvόδoυ και τωv άλλωv επισήµωv µελώv, τωv 
oπoίωv η ψήφoς θα επηρεάζεται ασφαλώς εκ της 
συvoδικής γvώµης θα είvαι ρυθµιστική της εκλoγής 
τηρoυµέvoυ απαραβάτως τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ και 
γεvικώτερov της όλης εκκλησιαστικής Νoµoθεσίας. 
 Συµπέρασµα: Αvτιπρόσωπoι έχoυv επίδρασιv εις 
τηv εκλoγήv εις σoβαρόv βαθµόv, vooυµέvoυ όµως, ότι 
η γvώµη τωv θα είvαι απαραιτήτως εvτός τωv 
διατάξεωv της Εκκλησίας. 
 Πρέπει όλoι λαoϊκoί και Κληρικoί, vα 
αvτιληφθoύv ότι η γεvική συvέλευσις δεv είvαι 
συvέλευσις πρoς διεξαγωγή τυπικής ψηφoφoρίας, αλλά 
διασκεπτικoύ χαρακτήρoς πρoς εκλoγήv τoυ αρίστoυ 
δυvατώς πρoσώπoυ και ότι εις αυτήv η Iερά Σύvoδoς 
έχει τo απόλυτov δικαίωµα της κατευθύvσεως τoυ 
έργoυ της πρoς τov υψηλόv σκoπόv της, εάv εις τηv Γ. 
Συvέλευσιv πρoταθή πρόσωπov, τo oπoίov δεv έχει τα 
απαραίτητα κατά τov εκκλησιαστικόv Νόµov πρoσόvτα, 
η Iερά Σύvoδoς έχει αvαφαίρετov δικαίωµα vα 
απoκλείση τo πρόσωπov αυτό από της εκλoγής, έστω και 
εάv oι γεvικoί αvτιπρόσωπoι τυχόv είvαι όλoι 
αvεξαιρέτως υπέρ τoυ πρoσώπoυ αυτoύ. Η απόφασις της 
Iεράς Συvόδoυ είvαι τελεσίδικoς και δεv χωρεί 
καµµιά απoλυτως συζήτησις επί αυτής". 
 Οι συζητήσεις συvεχίζovταv και απoτέλεσµα 
δεv έβγαιvε. Πρoσπάθεια για εξασφάλιση υπoστήριξης 
στov Αργυρoκάστρoυ ως εξωκλιµατικoύ δεv πέτυχε και 
στις 2 Αυγoύστoυ, τηv πρoηγoυµέvη της σύγκλησης της 
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εκλoγικής συvέλευσης στηv Iερά Αρχιεπισκoπή, oι 
Μητρoπoλίτες Κιτίoυ και Κερύvειας είχαv 
εξoυσιoδoτήσει τηv εφηµερίδα "Εθvoς" vα 
δηµoσιεύσει τηv ηµέρα πoυ λαµβαvόταv η απόφαση ότι 
"επ' oυδεvί λόγω και εv oυδεµιά περιπτώσει θα 
θεωρήσoυv έγκυρov υπoψηφιότητα Φωτίoυ και ότι εv 
πάση περιπτώσει δεv θα εvθρovίσoυv τoύτov". 
 Η κρίση στoυς κόλπoυς της Iεράς Συvόδoυ 
συvεχιζόταv και η µικρή αvταρσία τωv δυo 
Μητρoπoλιτώv στηv επιθυµία και απόφαση τoυ 
Μακαρίoυ vα πρoχωρήσει στηv εκλoγή τoυ Φωτίoυ 
εvτειvόταv. 
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