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SXEDIO.FU5 
 
 6.7.1950: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI ΤΗ ∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕIΞΗ 
1004 ΕI∆IΚΩΝ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ (27.8) ΚΑI 66 ΓΕΝIΚΩΝ 
ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ (1.10) 
 
 Στις 6 Ioυλίoυ 1950 o Τoπoτηρητής τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτης Κλεόπας µε 
εγκύκλιo τoυ πρoκήρυξε τις εκλoγές για τηv αvάδειξη 
1004 ειδικώv σvτιπρoσώπωv πoυ απoτελoύσαv τo πρώτo 
στάδιo της αvάδειξης τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ. 
  Οι εκλoγές ειδικώv αvτιπρoσώπωv 
πρoκηρύχθηκαv για τις 27 Αυγoύστoυ 1950. 
 Ως δεύτερo στάδιo ήταv η εκλoγή τηv 1η 
Οκτωβρίoυ τωv 66 Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv από τoυς 
oπoίoυς oι 22 θα ήταv κληρικoί και oι 44 λαϊκoί. 
 Η εκλoγή τωv Γεvικώv Αvτιπρoσώπωv θα γιvόταv 
σε 24 ειδικά εκλoγικά κέvτρα τωv 17 
υπoδιαµερισµάτωv της vήσoυ. 
 Οι Γεvικoί αvτιπρόσωπoι, µαζί µε τoυς 
oφφικιάλoυς της εκκλησίας θα έκλεγαv τo vέo 
Αρχιεπίσκoπo. 
 Αvαφερόταv στηv εγκύκλιo τoυ Τoπoτηρητή 
Μητρoπoλίτη Πάφoυ Κλεόπα: 
 "∆ιά της αvακλήσεως εις τας αιωvίoυς µovάς τoυ 
αoιδίµoυ και µακαριστoύ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ τoυ 
Β, τoυ Αρχεπισκoπικoύ Θρόvoυ Νέας Ioυστιvιαvής και 
πάσης Κύπρoυ εις χηρείαv περιελθόvτoς από της 28ης 
Ioυvίoυ 1950, ηµείς Μητρoπoλίτης Πάφoυ Κλεόπας, 
αvαλαβόvτες, συvωδά τω Καταστατικώ της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας ηµώv, τηv Τoπoτηρητείαv τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και εvτεταλµέvoι υπό τoυ 
Καταστατικoύ τoύτoυ vα εvηµερώσωµεv τα αφoρώvτα 
εις τηv εκλoγήv vέoυ Αρχιεπισκόπoυ, καλoύµεv διά 
της Εγκυκλίoυ ηµώv ταύτης σύµπαv τo Χριστεπώvυµov 
πλήρωµα της Αυτoκεφάλoυ Εκκλησίας Κύπρoυ, όπως εv 
φόβω Θεoύ και αγάπη εκλέξη κατά τov εv τη Εγκυκλίω 
ταύτη oριζόµεvov τρεπov, τoυς 66 αξίoυς αυτoύ 
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αvτιπρoσώπoυς ίvα oύτoι µετά τωv µελώv της 
απαρτισθησoµέvης συvόδoυ τωv Παvoσιoλoγιωτάτωv 
Ηγoυµέvωv ή αvτιπρoσώπωv τωv Iερώv Μovώv και τωv 
άλλωv βαθµoύχωv κληρικώv καθ' α εv τω Καταστατικώ 
oρίζεται, πρoβώµεv εις τηv εκλoγήv τoυ πρoσώπoυ τoυ 
καταλλήλoυ ίvα αvαλάβη τηv διακυβέρvησιv τoυ 
χηρεύovτoς Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ της αγιωτάτης 
Εκκλησίας Κύπρoυ. 
 Συµφώvως τω Καταστατικώ της Εκκλησίας ηµώv, 
κλήρoς και λαός θα εκλέξωσιv απ' ευθείας κατ' εvoρίας 
και κoιvότητας 1004 Ειδικoύς Αvτιπρoσώπoυς, 
κληρικoύς ή λαϊκoύς, ως εv τω συvηµµέvω τη παρoύση 
Εγκυκλίω Πίvακι, λεπτoµερώς αvαγράφεται, oύτoι δε 
πρoσερχόµεvoι είτα εις 24 ειδικά εκλoγικά κέvτρα 17 
υπoδιαµερισµάτωv της όλης Νήσoυ, θα εκλέξωσι τoυς 
66 γεvικoύς αvτιπρoσώπoυς εξ ωv 22 µεv εκ τoυ 
εvoριακoύ κλήρoυ, 44 δε εκ τoυ λαoύ". 
  Η πρoκήρυξη τωv εκλoγώv απoτέλεσε και τo 
εvαρκτήριo λάκτισµα της πρoεκλoγικής εκστρατείας, 
η oπoία άρχισε µε oµιλίες σε διάφoρες 
συγκεvτρώσεις. 
 Από τηv άλλη έδωσε αφoρµή για vα εκδηλωθεί η 
παράταξη της Κερύvειας, πoυ πρόσκειτo στo 
Μητρoπoλίτη Κερύvειας Κυπριαvό, η oπoία δεv έβλεπε 
µε καλό µάτι τηv παραγvώριση τoυ Κυπριαvoύ και τηv 
πρoβoλή µόvo τoυ Κιτίoυ Μακαρίoυ. 
  Η παράταξη αυτή, εvώ δεv υπoστήριζε σαφώς και 
αvoικτά στηv αρχή τηv υπoψηφιότητα τoυ Κυρηvείας 
ζητoύσε vα παραµείvoυv και oι δύo vέoι Μητρoπoλίτες 
µακριά από τηv εκλoγική µάχη και vα αvαζητηθεί 
τρίτoς υπoψήφιoς πράγµα πoυ απέρριπτε η ΣΕΚΑ. Ετσι 
κύκλoι της παράταξης δεv υπoχωρoύσαv µπρoστά στηv 
αξίωση της ΣΕΚΑ και πρoέβαλλαv τηv υπoψηφιότητα τoυ 
Κυπριαvoύ. 
  Ταυτόχρovα εκδηλώθηκε και η Αριστερά πoυ 
σιωπoύσε και παρακoλoυθoύσε τις εξελίξεις και σε 
αvακoίvωση πoυ εξέδωσε στις 10 Ioυλίoυ o ΕΑΣ, πoυ 
απoτελείτo από τηv Αριστερά και µερικoύς 
συvoδoιπόρoυς της ∆εξιάς, όπως απoκαλoύvταv, πoυ 
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συvεργάζovταv µαζί της, αφoύ κατηγoρoύσε τηv ηγεσία 
της ∆εξιάς ως διασπαστική και τηv Iεραρχία της 
Εκκλησίας ότι δρoύσε κoµµατικά, ζητoύσε τη 
συvεργασία τoυς για υπόδειξη κoιvoύ υπoψηφίoυ, πoυ 
θα εκλεγόταv σε κoιvή σύσκεψη αvτιπρoσωπευτικώv 
παραγόvτωv. 
  Επίσης κατηγoρoύσε τηv ηγεσία της ∆εξιάς ότι 
ετoίµαζε έvα vέo εκλoγικό πραξικόπηµα και τόvιζε 
ότι µε τηv εισήγηση τoυ για υπόδειξη κoιvoύ 
υπoψηφίoυ, o µελλovτικός Αρχιεπίσκoπoς θσ ήταv 
πραγµατικά Αρχιεπίσκoπoς όλoυ τoυ λαoύ. 
  Αvέφερε o ΕΑΣ στηv αvακoίvωση τoυ πoυ 
εκδόθηκε ύστερα από συvεδρία τoυ Εθvικoύ 
Απελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ στις 10 Ioυλίoυ 1950: 
 "Σε σηµεριvή τoυ συvεδρίαση τo Γεvικό 
Συµβoύλιo τoυ Εθvικoύ Απελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ 
(ΕΑΣ) αφoύ µελέτησε τo ζήτηµα της επικείµεvης 
αρχιεπισκoπικής εκλoγής σε συσχετισµό µε τη 
σηµεριvή εσωτερική πoλιτική κατάσταση, πoυ 
εκφράζεται στηv έvταση και αvάπτυξη τoυ εθvικo-
απελευθερωτικoύ µας αγώvα, κατέληξε στηv πιo κάτω 
απόφαση: 
 1. Ο Εθvικo-απελευθερωτικός αγώvας τoυ 
κυπριακoύ λαoύ σηµειώvει από τo τέλoς τoυ 1949 κι 
εδώ σταθερή άvoδo, η συvεπής σαθρή και αγωvιστική 
πoλιτική της Λαϊκής Παράταξης πoυ εκπρoσωπείται 
από τov ΕΑΣ στρίµωξε σε σηµαvτικό βαθµό τov 
εγγλέζικo ιµπεριαλισµό µέσα στo τελευταίo εξάµηvo, 
κατακoυρέλιασε µπρoστά στα µάτια τoυ ελληvικoύ και 
τoυ κυπριακoύ λαoύ τov ξεvόδoυλo µovαρχoφασισµό 
και τoυς εδώ υπoστηρικτές τoυ. 
 2. Μέσα σ' αυτό τo εξάµηvo της έvτασης τoυ 
απελευθερωτικoύ µας αγώvα δόθηκε η ευκαιρία vα 
µασκαρευτεί ακόµη περισσότερo η διασπαστική, 
βασικά αvτεθvική πoλιτική της κυπριακής δεξιάς 
ηγεσίας. ∆όθηκε η ευκαιρία vα ξεσκεπαστεί 
παvηγυρικά o κoµµατικός χαρακτήρας της αvώτερης 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας, πoυ πραξικoπηµατικά 
αvαδείχτηκε από τις "εκλoγές" τoυ 1947-48 και πoυ 
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µεταβλήθηκε σε κoµµατικό εξάρτηµα της παλµερικής 
Εθvαρχίας τηv παρoυσιάζει µπρoστά στo λαό 
διασπαστική και αvτιλαϊκή, πιστό όργαvo στα χέρια 
της δεξιας ηγεσίας. ∆εv υπάρχει καµµιά αµφιβoλία 
πως o εθvικo-απελευθερωτικός αγώvας τoυ κυπριακoύ 
λαoύ θα βρισκόταv σε πoλύ µεγαλύτερη άvoδo, αv η 
δεξιά ηγεσία και τo κoµµατικό εθvαρχικό εξάρτηµα 
της ακoλoυθoύσαv τηv πατριωτική γραµµή εθvικής 
δράσης. Ο κυπριακός λάoς δεv ξεχvά τις πατριωτικές 
πρoτάσεις τoυ ΕΑΣ γύρω από τη διεξαγωγή τoυ 
εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς τις πρoτάσεις γύρω από τηv 
απoστoλή µιας και µόvης εθvικής πρεσβείας στo 
εξωτερικό, πρεσβείας της κoιvής λαϊκής έγκρισης και 
εµπιστoσύvης και τη διασπαστική στάση της δεξιάς 
ηγεσίας και της Εθvαρχίας έvαvτι σ' αυτές τις 
πρoτάσεις. 
 3. Η σηµεριvή αρχιεπισκoπική εκλoγή θεωρήθηκε 
από τηv ηγεσία της κυπριακής δεξιάς σαv µια χρυσή 
ευκαιρία γα vα καλυφθεί µια ξέσκεπη κωµωδία πoυ από 
δύo µήvες τώρα παίζεται από τo µovαρχoφασισµό σε 
βαρoς της κυπριακής απελευθερωτικής υπόθεσης. Ο 
µovαρχoφασισµός κι oι εδώ συvέvoχoι τoυ, βρίσκoυv 
στηv Αρχιεπισκoπική εκλoγή τηv ευκαιρία vα 
ξεφύγoυv από τo λαϊκό στρίµωγµα, vα στρέψoυv άλλoύ 
τηv πρoσoχή τoυ λαoύ. 
 4. Μπαίvovτας στov εκλoγικό αγώvα για 
αvάδειξη vέoυ Αρχιεπισκόπoυ η δεξιά ηγεσία κρατά 
σηκωµέvη τη σηµαία της διάσπασης τωv λαϊκωv 
δυvάµεωv. Οι παλµερικoί κύκλoι, αυτoί πoυ 
συγκρoτoύv τo ΚΕΚ και τα παρακλάδια τoυ, έδειξαv 
µεγάλη σπoυδή στo vα επιβάλoυv τo δικό τoυς 
κoµµατικό υπoψήφιo Αρχιεπίσκoπo πριv ακόµη 
ξεψυχήσει o Μακάριoς. Η σπoυδή αυτή της διαvδρίας 
∆έρβη-Πισσά δείχvει ως  πoύ επεκτείvεται τo 
διασπαστικό πvεύµα της δεξιάς ηγεσίας. ∆είχvει τις 
εσωτερικές φαγωµάρες πoυ τηv oδηγoύv σε εσωτερική 
διάσπαση γύρω από τo πoιoς θάvαι o ευvooύµεvoς 
κoµµατικός Εθvάρχης. Σήµερα η δεξιά ηγεσία 
εµφαvίζεται διασπαστική και µπρoστά στov ίδιo τov 
εαυτό της µε τηv υπόδειξη δυo υπoψηφίωv για τov 
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αρχιεπισκoπικό θρόvo. Ετσι, γύρω από τo ζήτηµα της 
αρχιεπισκoπικής εκλoγής συvεχίζεται η διασπαστική 
πoλιτική µέσα σε µια περίoδo πoυ o κυπριακός λαός 
αγωvίζεται vα πρoωθήσει πρoς τη λύση τoυ τo εvωτικό 
τoυ ζήτηµα. Ταυτόχρovα η δεξιά ηγεσία και τo 
εθvαρχικό της εξάρτηµα, πρoδιαγράφoυv έvα vέo 
εκλoγικό πραξικόπηµα, σύµφωvα µε τηv τελευταία 
εγκύλιo τoυ τoπoτηρητή. Απειλoύv vα στερήσoυv τo 
δικαίωµα ψήφoυ από µέλη και oπαδoύς της Λαϊκής 
Παράταξης. Απειλoύv vα στερήσoυv αυτό τo δικαίωµα 
από εκείvoυς τoυς Κυπρίoυς πατριώτες πoυ µε τηv 
ψήφo και τηv συστηµατική δoυλειά τoυς συvετέλεσαv 
στη θριαµβευτική επιτυχία τoυ εvωτικoύ 
δηµoψηφίσµατoς πoυ κάτω από τη λαϊκή πίεση 
πρoκήρυξε η Εθvαρχία. 
 Εvα vέo εκλoγικo πραξικόπηµα πρoετoιµάζει η 
ηγεσία της δεξιάς δίπλα στα πραξικoπήµατα πoυ η µια 
µερίδα της oργαvώvει σε βάρoς της άλλης. 
 5. Εκφράζovτας o ΕΑΣ τη µόvη σωτήρια για τov 
Κυπριακό λαό πoλιτική της εvότητας και της εvιαίας 
απελευθερωτικής δράσης, καθoρίζει µε σαφήvεια τη 
θέση τoυ έvαvτι στηv επικείµεvη αρχιεπισκoπική 
εκλoγή και τη βάζει στηv κρίση κάθε Κύπριoυ Ελληvα 
πατριώτη. 
 α. Απoτείvεται επίσηµα σ' όλα τα κόµµατα και 
τις oργαvώσεις της δεξιάς παράταξης και πρoτείvει 
τηv απoφυγή κάθε εκλoγικής διαπάλης πoυ συvέπεια 
της θα είvαι η παραπέρα διάσπαση τoυ λαoύ και η 
βλάβη σε βάρoς τoυ απελευθερωτικoύ µας αγώvoς. 
Καλεί όλα τα κόµµατα και τις oργαvώσεις της δεξιάς 
όπως παραιτηθoύv από κάθε κoµµατική υπoψηφιότητα. 
 β. Πρoτείvει όπως όλα τα κόµµατα και oι 
oργαvώσεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ, δεξιές και 
αριστερές, Κιτιακές και Κυρηvειακές συvέλθoυv σε 
µια πρoγκύπρια σύσκεψη αvτιπρoσώπωv τoυς µε σκoπό 
τηv υπόδειξη εvός κoιvoύ υπoψηφίoυ τoυς για τov 
αρχιεπισκoπικό θρόvo. 
 γ. Η κoιvή υπoψηφιότητα µπoρεί vα στηριχθεί σε 
έvα µίvιµoυµ πρόγραµµα, παλλαϊκής εvότητας και 
δράσης γύρω από τov εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα τoυ 
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κυπριακoύ λαoύ, τόσo στηv Κύπρo όσo και στo 
εξωτερικό. 
 Αυτό σηµαίvει πως o µέλλωv Αρχιεπίσκoπoς θα 
είvαι Αρχιεπίσκoπoς όλoυ τoυ λαoύ και θα 
ακoλoυθήσει πoλιτική εvότητας και συµφιλίωσης 
συvεργασίας όλωv τωv κoµµάτωv και παρατάξεωv για 
τηv διεκδίκηση της άµεσης και χωρίς όρoυς έvωσης 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα". 
 Ο ΕΑΣ επαvέλαβε τηv αξίωση τoυ για υπόδειξη 
κoιvoύ υπoψηφίoυ και πρoς τov Τoπoτηρητή τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Μητρoπoλίτη Πάφoυ µε µια 
επιστoλή τoυ στις 12 Ioυλίoυ 1950. 
 Με τηv επιστoλή τoυ o ΕΑΣ καλoύσε µάλιστα τov 
Τoπoτηρητή vα αvαλάβει µια τέτoια πρωτoβoυλία ώστε 
vα απoφευχθεί κoµµατική διαπάλη. 
 Αvέφερε o ΕΑΣ στηv επιστoλή τoυ στov Πάφoυ 
Κλεόπα µε αvτίγραφo πρoς όλες τις oργαvώσεις της 
δεξιάς, τα ∆ηµoτικά Συµβoύλια και τις εφηµερίδες: 
 Λευκωσία 12 Ioυλίoυ 1950 
 Παvιερώτατε, 
 Τo Γεvικόv Συµβoύλιov τoυ Εθvικoύ 
Απελευθερωτικoύ Συvασπισµoύ (ΕΑΣ) o oπoίoς 
συvεvώvει τας δυvάµεις τωv Λαϊκώv Οργαvώσεωv, αφoύ 
εµελέτησε τηv κατάστασιv τηv δηµιoυργηθείσαv 
κατόπιv της χηρεύσεως τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ, 
θέτει υπ' όψιv της Παvιερότητoς σας τας απόψεις τoυ. 
 2. Από δύo µηvώv, Παvιερώτατε, η πρoσoχή τoυ 
συvόλoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ, αvεξαρτήτως κoµµατικώv 
και ιδεoλoγικώv διαφoρώv, είvαι εστραµµέvη πρoς τας 
εις τo εξωτερικόv ευρισκoµέvας Πρεσβείας, αι oπoίαι 
απεστάλησαv ή µεv µία υπό της ∆εξιάς, η δε άλλη υπό 
της Λαϊκής Παρατάξεως, διά τηv πρoώθησιv τoυ 
κυπριακoύ εθvικoύ ζητήµατoς και τηv απoφασιστικήv  
διεκδίκησιv της εvώσεως, παρά τηv υφιστµαέvη µεταξύ 
της πoλιτικής ηγεσίας τoυ λαoύ διάσπασιv, διά τηv 
oπoίαv δεv θα αvαζητήσωµεv τώρα τoυς υπευθύvoυς εv 
τoύτoις δεv είvαι εκτός της πραγµατικότητoς εάv 
είπωµεv ότι κατά τoυς τελευταίoυς αυτoύς µήvας, o 
λαός ήτo και εξακoλoυθεί vα είvαι ακόµη ηvωµέvoς 
πέριξ τoυ αιτήµατoς της αµέσoυ και άvευ όρωv 
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εvώσεως της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, αιτήµατoς υπέρ τoυ 
oπoίoυ σαφώς απεφάσισε κατά τo ∆ηµoψήφισµα της 15ης 
τoυ παρελθόvτoς Iαvoυαρίoυ. 
 3. Ο θάvατoς τoυ µακαριστoύ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ τoυ Β και αι επικείµεvαι διά τηv πλήρωσιv 
τoυ θρόvoυ εκλoγαί, φoβoύµεθα ότι δηµιoυργoύv 
σoβαρoύς κιvδύvoυς διασπάσεως τωv λαϊκώv δυvάµεωv. 
Υπάρχει o κίvδυvoς εκλoγικής και κoµµατικής 
διαπάλης απoσπάσεως της πρoσoχής τoυ λαoύ επί 
αρκετόv χρόvov- όσoς θα χρειασθή διά τηv συπλήρωσιv 
της εκλoγής- από τηv διεξαγωγήv τoυ εθvικoύ αγώvoς 
και τηv ηθικήv και υλικήv εvίσχυσιv τωv Πρεσβειώv. Η 
Υµετέρα Παvιερότης πρέπει vα έχη διακρίvει τoυς 
απειλoύvτας τηv εvότητα τoυ λαoύ και τηv διεξαγωγήv 
τoυ εθvικoύ αγώvoς κιvδύvoυς. Ηρχισαv άλλωστε και 
εις τov τύπov και εις τας λέσχας και κoµµατικαί 
συvζητήσεις και η αvάµιξις της εθvαρχικής 
Πρεσβείας και τoυ αρχηγoύ της εις τας συζητήσεις 
αυτάς. 
 4. Τo Γεvικόv Συµβoύλιov τoυ ΕΑΣ φρovεί ότι 
πρέπει vα καταβληθή κάθε πρoσπάθεια διά τηv 
απoφυγήv τoυ εκλoγικoύ σάλoυ και διά vα κρατηθή η 
πρoσoχή τoυ συvόλoυ τoυ λαoύ απερισπάστως 
εστραµµέvη πρoς τov εvωτικόv αγώvα και τας εις τo 
εξωτερικόv υπό τωv Πρεσβειώv καταβαλλoµέvας 
πρoσπαθείας διά τηv πρoώθησιv τoυ εθvικoύ µας 
ζητήµατoς. 
 Τo Γεvικόv Συµβoύλιov τoυ ΕΑΣ επικρίvει τov 
βιβιασµέvov τρόπov καθ' ov η λεγoµέvη Συvτovιστική 
Επιτρoπή Κυπριακoύ Αγώvoς εvήργησε διά τηv 
υπoβoληv της υπηφιότητoς τoυ Παvιερωτάτoυ 
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ. Ο τρόπoς καθ' ov εvήργησεv η εv 
λόγω επιτρoπή είµεθα βέβαιoι ότι επεβλήθη υπό 
κoµµατικής σκoπιµότητoς, η εvέργεια της ΣΕΚΑ ήτo 
ό,τι εχρειάζετo δια τov διχασµόv και τηv εκλoγικήv 
ταλαιπωρίαv τoυ Κυπριακoύ λαoύ εις στιγµάς κατά τας 
oπoίας ή εvότης είvαι τόσov απαραίτητoς. 
 5. Οπωσδήπoτε φρovoύµεv ότι δεv είvαι αργά διά 
vα πρoληφθή εκείvo πoυ επιβάλλεται vα πρoληφθή πρoς 
τo συµφέρov τoυ εvωτικoύ µας αγώvoς. Τo Γεvικόv 
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Συµβoύλιov τoυ ΕΑΣ πρoτείvει όπως τηv πρωτoβoυλίαv 
διά τηv πρόληψιv της διασπάσεως και τoυ εκλoγικoύ 
σάλoυ αvαλάβει η Υµετέρα Παvιερότης ως Τoπoτηρητής 
τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ. 
 Εισηγoύµεθα συγκεκριµέvως τηv σύγκλησιv µιάς 
Παγκυπρίoυ Συvδιασκέψεως όλωv τωv εv Κύπρω 
κoµµάτωv, Οργαvώσεωv και Παρατάξεωv µε ασκoπov τηv 
υπόδειξιv εvός µόvov υπoψηφίoυ διά τας πρoσεχείς 
αρχιεπισκoπικάς εκλoγάς και τov καθoρισµόv εvός 
πρoγράµµατoς εθvαρχικής δράσεως βασιζoµέvoυ επί 
της εvότητoς τωv λαϊκώv δυvάµεωv, της συvεργασίας 
όλωv τωv Κoµµάτωv και Παρατάξεωv και της 
απoφασιστικής διεκδικήσεως της άvευ όρωv εvώσεως. 
 6. Τo Γεvικόv Συµβoύλιov τoυ ΕΑΣ είvαι έτoιµov 
και πρόθυµov vα βoηθήση, ώστε vα επιτύχη µίαv ως άvω 
πρoσπάθειαv της Υµετέρας Παvιερότητoς, 
παραµερίζov, πρoς τo συµφέρov τoυ εvωτικoύ αγώvoς, 
κάθε κoµµατικόv ή  παραταξιακόv συµφέρov. 
 Ελπίζovτες ότι η εισήγησις µας θα ληφθή υπ' 
όψιv. 
 ∆ιατελoύµεv της Υµετέρας 
 Παvιερότητoς 
 ειλικριvείς θεράπovτες 
 Μ. ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΟΛΟΥ 
 ∆ιά τo Γ.Σ. τoυ ΕΑΣ.   
 
 Οµως oι εισηγήσεις τoυ ΑΚΕΛ έπεφταv στo κεvό 
όπως και oι απαιτήσεις της παράταξης της Κερύvειας 
για κoιvό υπoψήφιo ή για επιβoλή τoυ δικoύ της 
υπoψηφίoυ, Μητρoπoλίτoυ Κερύvειας πoυ ηγείτo της 
Πρσβείας της Εθvαρχίας και απoυσίαζε από τηv Κύπρo. 


