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Νέα Γνωμοδότησις

περί του εκκλησιαστικού ζητήματος τής Κύπρου 
του προκΰψαντος μετά την εν Κύπριο άπό 5-14/7/73 

συνελΌουσαν Σύνοδον 'Ιεραρχών, την φερομένην 

υπό τόν τίτλον "Μείζων ΣύνοΟος" 

υπό

Γερασίμου I. Κονιδάρη
όμοτίμου καθηγητοΰ τής Γεν.'Εκκλ. 'Ιστορίας 

καί τέως εντεταλμένου του Κανονικού Δικαίου 
καί τής Ποιμαντικής καί τής 'Ιστορίας τής εν 

'Ελλάδι 'Εκκλησίας εν τω Πανεπιστήμια 'Αθηνών

'Επί του τεθέντος μοι ερωτήματος καί καθ’όν τρόπον έτέθη την 

1Οην Σεπτεμβρίου έ.έ. υπό του Θεοφ.’Επισκόπου 'Αμαθουντος κ.Καλλι

νίκου βοηθού επισκόπου του Μητροπολίτου Κιτ ίου ; "εάν ή Μείζων Σύνο

δος έγκύρως συνεδρίασεν εν Κύπρω κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον πα

ρελθόντος μηνός 'Ιουλίου καί κατ’άκολουθίαν εάν αί πράξεις αυτής 

περί άρσεως τής καθαιρέσεως του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί καθαι- 

ρέσεως εν συνεχεία των τριών μητροπολιτών" είναι έγκυροι, λαβών

υπ οψει,
α) τό εν λόγω ερώτημα, όπερ είναι άναποσπάστως προσηρτημένον 

τω παρόντι.
β) τήν ωσαύτως προσηρτημένην τω παρόντι άπό 7 'Ιουνίου έ.έ. 

γνωμοδότησίν μου, ύποβληθεΐσαν άρμοδίως.
γ) τάς κατά ’Ιούλιον έ.έ. δοθείσας καί δημοσίευσείσας είς 

τόν τύπον Λευκωσίας συντόμους γνωμοδοτήσεις επί τε του ζητήματος



της Μητροπόλεως Πάφου καί των κανονικών προϋποθέσεων συγκλήσεως 

έργου τής Μειζονος Συνόδου.
δ) την γραπτήν ε ίσήγησίν μου, την φέρουσαν την χρονολογι

κήν ενόειξιν 22 Ιουνίου 1973» ύποβληθεΐσαν ωσαύτως άρμοδιως.

ε) τήν από 20-30 ’Ιουνίου έ.ε. έκθεσίν μου "περί τής θέσε- 

ωζ τής Μείζονος Συνόδου έναντι του Κυπριακού ’Εκκλησιαστικού ζη
τήματος (σελ.43)» ύποβληθεΐσαν όμως μετά τήν 15ην ’Ιουλίου έ.ε. 
άρμοδιως»

Γνωμοδοτώ ώς ακολούθως

Α.- Επειδή τό Εκκλησιαστικόν ζήτημα τής Κύπρου προόκυψεν 
εκ τής αρνήσεως του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου νά παραιτηθ?) τής κο- 

σμικής εξουσίας, ήν άνέλαβε, μετά τό τέλος τής έθναρχικής αύτου 

ιδιότητας (1959-1960) καί παρά τάς έπανε ιλημμένας προτροπάς τής 

I. Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κύπρου καί δή καί έπισήμως τήν 2αν 

Μαρτίου 1972 εν Συνόδω (Πατρίς b Μαρτίου 1972)» έφ’δσον αϋτη έξαν- 

τλησασα τήν ανοχήν τής ’Εκκλησίας (πρβλ, κατηγορητήριου προσηρτη- 

μένον τω παρόντι) διά τήν πέραν του δέοντος προσωρινήν,άναγκαίως, 

ενεκα τής ιδιότητας του 'Αρχιεπισκόπου, άνάληψιν καθηκόντων Προέ

δρου τής Δημοκρατίας υπό του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (πρβλ. ημετέ- 

ραν γνωμοδότησιν έπιδοθεΐσαν εις τήν Κεντρικήν 'Επιτροπήν του Παγ

κοσμίου Συμβουλίου των ’Εκκλησιών εν EFUGI) τής Νιγηρίας τήν 20ήν 

Ιαν. 1965 προσηρτημένην τώ παρόντι εις γαλλικήν μετάφρασιν - ύπήρ 

ξε καί αγγλική, του γερμανικού κειμένου όντος πρωτοτύπου).

Β.- Επειδή υπάρχει εκτός τής Κ. Διαθήκης καί εν ομοφωνία 
μετ αυτής καί σειρά ’I. Κανόνων (6 ος, 81ος, 83ος των 'Αγ.’Αποστό

λων , 16ος Καρθ., 3ος καί 7ος τής Δ' Οικουμ. Συνόδου, 10ος τής Ζ' 
Οικουμενικής, πρβλ. καί φυλλάδιον έκδοθέν εν Κύπριο υπό τής ΕΣΕα) 

ΞΕβ1_του_ασυμβ^^άστου_ιερατικής_καί_κοσμικής εξουσίας ή_φροντ_ίδος,



διαπιστουμένη σαφώς, κατά τε την ήμετέραν γνώμην (πρβλ.έφημ."’Ακρο 

πόλις" 3 Μαΐου 1972) καί την ορθήν γνωμοδότησήν του καθηγητου κ.Κ. 
Μουρατίδου του Καν. Δικαίου του Πανεπιστημίου ’Αθηνών (από 10 ’Απρ 

1972, σελ.1-7) καί κατά την πρότερον δημοσιευθεΐσαν μελέτην είδι- 

κου (πρβλ. Π.Μποΰμη δ. θ. , περί του ασυμβιβάστου ιερατικής καί κο- 
σμιχής εξουσίας - 'Ομοφωνία των 'ΐ. Κανόνων - συμβολή είς την κω- 

δικοπο ίησιν των 'I. Κανόνων, άνάτυπον εκ του ’Αρχείου ’Κκκλ. καί 

Κανονικού Δικαίου, ' Αθ. 1971).

Γ.- ’Επειδή καί αυτός ετι ο κατηγορηθείς επίσκοπος_Μα-

χάβίος, ως παραβάτης των 'Ιερών Κανόνων καί κληθείς νά παραιτηθή 

τής κοσμικής εςουσίας, ατε διαρχεσάσης πέρα του δέοντος (πρβλ. καί 
ήμέτερον εμπιστευτικόν έγγραφον άπό 2b Αυγοόστου 1972 καί τό προ- 

σηρτημένον απόρρητον παράρτημα),μηδεμίαν δέ έχουσης σχέσιν πλέον 

πρός τήν λήξασαν,διά τής εκλογής αυτου, ως Προέδρου 'Ανεξαρτήτου, 

έστω καί υπό όρους,Κράτους τής Δημοκρατίας τής Κόπρου 'Εθναρχίαν, 

άνεγνώρισεν είς τήν 'ΐ. Σύνοδον τό δικαίωμα νά ζητή τήν παραίτη- 

σίν του.
Δ.- ’Επειδή ο είρημένος, παρά τάς αντιρρήσεις του είς τήν 

άπό 19 Μαρτίου 1972 επιστολήν του πρός τους τρεις μητροπολίτας, 

τους άποτελουντας τά 3/4 τής Ιεραρχίας καί τήν απόλυτον πλειοψη- 

φίαν τής 'I. Συνόδου τής Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας τής Κόπρου, ρητώς 

εδήλωσεν, ότι καίτοι δέν συμφωνεί πρός τήν είσήγησιν, "εν τούτοις, 

βέβαιοι αυτοός ότι, εάν ήθέλετε έπιμείνη είς τήν είσήγησιν σας 

θά_εθεωρουν ως ύποχρέωσ ίν_μου_τήν άποδοχήν_της, καθ_[όσον__δεν__θά 

υπήβ^ε_δ ι^εμ,έ έτερα εκλογή, τήν όποιαν νά επιβάλωσιν άλλοι λόγοι. 

Ουδέποτε θά έπεθύμουν διάσπασιν τής ’Εκκλησίας καί δημιουργίαν εν 

αυτή σάλου", καί

Ε.- ’Επειδή,παρά ταυτα,ενέμεινεν είς τήν επανεκλογήν του ως



Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά Φεβρουάριον 1973» εις την παράβασιν 

των I. Κανόνων, ενώ έ'χε ι όρκισθή,κατά την χε ιροτον ίαν αύτου, την 
πιστήν τήρησιν αυτών.

Διά ταυτα
είναι αναντίρρητου, ότι όρθως_κατηγορήθη υπό_τής_]_Ιερας Συνόδου 

ΞΏ&_Α^Σ2%Ε$^λου__Εκκλησίας_της_Κυπβου^_επί παραβάσει των ’I. Κανό

νων και εκληθη να παραίτησή του κοσμικού αξιώματος ο ’ Αρχιεπίσκο- 
πος Μακάριος.

II
Η Καθαίρεσις Μακαρίου

Α) Επειδή εις επίτασιν των παραβάσεων τούτων έρχονται ai 
πράξεις του κατηγορηθέντος 'Αρχιεπισκόπου:

α) οτι ελαβεν υπ οψιν έγγραφα παρασυναγωγής κληρικών, υπαγόμενων 

αυτω και τελουντων υπό τήν επιρροήν του, υπό τόν βοηθόν έπί- 
σκοπον Κωνσταντίας Χρυσόστομον, συσκεφθόντα μετ' άξιωματουχων 

κληρικών, οιτινες αναρμόδιοι δντες, δι’αντικανονικού άνακοινω- 
θέντος ετόλμησαν νά καταδικάσωσιν εισηγήσεις τής 'ΐεράς Συνό

δου (πρβλ. έγγραφον αυτής πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπον άπό 27 Μαρτί- 

ου 1972) επί μειώσει του κόρους τής 'Εκκλησίας, 
β) οτι ηνεχθη ,ανευ διαμαρτυρίας,τήν κατάληψιν καί κατοχήν του Μη

τροπολ ιτ ικου μεγάρου τής Πάφου, παρά τήν υποχρεωσιν ήν ειχεν,ώς 

τε αρχηγός τής Εκκλησίας καί τής πολιτικής εκτελεστικής έξουσί- 
ας ,να διασφάλισή τους ορούς παραμονής του Μητροπολίτου Πάφου 

εις την έδραν του - διότι διά τε τήν δημοσίαν καί τήν κανονικήν 

ταξιν εφερε πρώτος την ευθύνην - (πρβλ. ήμετεραν επιστολήν πρός 
τήν Α.Θ.Μ. τόν Σ,/βριον 1972),

γ) προεβη δε εις ενεργειας πρός πλήρωσιν του μή οντος κενού μητρ. 

θρόνου Πάφου, καί



δ) έλε ιτούργησεν εντός της περιοχής του Μητροπολίτου Κιτίου καί 

δη καί μετά την καθαίρεσιν αύτου

επεται ωσαύτως, 
δτι έρθώς έτεθη υπό κατηγορίαν.

Β) ’Επειδή κατά τό από λ 1 Φεβρουάριου 1973 κατηγορητηρίου, 

δπερ είναι συνημμένου τή παρούστ] γνωμοδοτήσε ι, ο ε ιρημένος Αρχι

επίσκοπος , καίτο ι έπαυειλημμένως κληθείς γραπτως, ηρνήθη επιμόνως 

νά καλέστ) την ’ I. Σύνοδον πρός συζήτησ ι ν του κατά την Σαν Μαρτίου 

τεθέντος θέματος,παρά την ρητήν διάταξιν του αρθρ. 3 του Καταστα
τικού τής Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου καί τούς I. Κανόνας, 

δι’ό έγενετο παραβάτης του ΛΔ' κανόνος ρητώς επιτάσσοντας " τους 

επισκόπους έκαστου έθνους είδέναι χρή τόν τούτων πρώτον και η- 

γεισθαι αυτόν ως κεφαλήν καί μηδέν τι πράττειν περιττόν ανευ τής 

έκείνου γνώμης....  αλλά μηδέ έκεΐνος άνευ τής πάντων γνώμης ποι

έ ίτω τι"'
επεται ωσαύτως

δτι όρθώς κατηγορήθη ο "Αρχιεπίσκοπος,ως παραβάτης των I.Κανόνων, 
διότι ούδείς Κανών ήδύνατο νά προβλέψή αρχιεπίσκοπον αρνητήν των 
κανονικών υποχρεώσεων και περιφρονητήν τής *1. Συνόδου, καλούσης 

αυτόν κανονικώς πρός συζήτησιν, τεθέντος θέματος, συμφώνως και τω 

ίσχύοντ ι καταστατικω, δι’δ καί κατέστησε ν ο Αρχιεπίσκοπος αδύνα

τον τήν συγκρότησαν καί λειτουργίαν ^ελείας_συνοδου,συμφωνως ταις 

διατάξεσι των 'ΐ. Κανόνων ( ΙΣΤ ' Αντιόχειας καί συναφών. Πρβλ. συ- 

νημμένην τω παρόντι άνακοίνωσιν τής I. Συνόδου τής Εκκλησίας τής 

Κύπρου τής 19 "Οκτωβρίου 1972).

III
"Εγκυρότης τής Καθαιρέσεως

Α.- α) "Επειδή ή από 7 Μαρτίου 1973 άπόφασις τής 'ΐ.Συνόδου
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τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου (αποτελούμενης εκ των 3 μητροπολιτών 

τής Νήσου), ως άνωτάτης ,κατά τον ίσχύοντα Καταστατικόν Χάρτην 

τής Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου (του 1914),’Βκκλ. Δικαστι- 

κής αρχής,επί τή βάσει του άρθρ.9 καί του άρθρου 14 αυτού έκρι- 

νε, κατέκρινε καί καθρρεσε, τον ρτ ιολογημέ νως κατηγορηθέντα, αρ

χιεπίσκοπον Μακάριον, διότι "παρά την διδασκαλίαν τής ' Αγ.Γραφής 
καί τάς ώς ανω μνημονευθείσας διατάξεις των I. Κανόνων, έφ'οσον 

"επεδίωξε, άνέλαβε, ήσκησε καί διατηρεί κοσμικήν εξουσίαν, όμοφω- 

νία πάντων των συγκροτούνταν ταύτην, πλήν του υποδίκου ’Αρχ/που" 
όρθώς μέν κατηγόρησε, αλλά παρά τόν ιβ' Κανόνα τής ΚαρΘαγένης

καθρρεσε τόν Μακάριον τόν Γ'.
β) ’Επειδή ή εν λόγω Σύνοδος - ’Ανωτ. Δικαστική αρχή - πι- 

στεύουσα οτι ήτο τό μόνον αρμόδιον οργανον καί κατά τόν Η' Κανόνα 

τής Τ' Οικουμενικής Συνόδου προς κρίσιν των επισκόπων αυτής κατά 
τούς I. Κανόνας (πρβλ. Βάλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών Θ. καί 'ΐ. 

Κανόνων, τόμ.Β', σελ.171, ένθα σχετικόν σχόλιον), συγγνωστως προ- 

έβη εις τήν ανωτέρω πράξιν τής καθαιρέσεως, Θεμελιουμένης επί ορ
θού κατηγορητηρίου, ει καί ήδύνατό τις ειπεΐν ότι ό Κανών Η' 

τής Τι' Οικουμενικής Συνόδου περί του Αυτοκέφαλου τής ’Εκκλησίας 
Κύπρου άφορα μόνον τό δικαίωμα χειροτονίας, ομοίως καί ô δ' τής 

Α' Οικουμενικής και ούχί τής εκδικάσεως κατηγορίας κατά επισκόπου.

περί ου ο ΙΒ' Κανών τής ΚαρΘαγένης (περί ου κατωτέρω) <,
γ) 'Επειδή ή εν λόγω Σύνοδος, όρ-υ-ώς μέν συνεκροτήθη, κατά 

τά εν ταΐς παραγράφοις Δ, Β καί κατηγόρησεν τόν 'αρχιεπίσκοπον, 

κατά τά εν ταΐς εφεξής καί εν τρ κατ'αυτού άποφάσει σημειούμενα, 

άτε τής έθναρχικής του ’αρχιεπισκόπου ιδιότητας μή ύπαρχούσης πλέ

ον,ώς ληξάσης τόν Αύγουστον του 1959» οτε ούτος εξελέγη Ιΐρόεδρος 

τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ή δέ νέα αυτού ίδιότης είναι ριζικώς



- 7 -

διάφορος κατά την φύσιν αυτής πρός την του ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 

οντος πατρός των 'Ορθοδόξων Χριστιανών της νήσου καί ποιμένας των 

λογικών προβάτων, διότι ή μεν κοσμική εξουσία στηρίζεται εις τήν 

υλικήν βίαν κα ί καταναγκαστικά μέσα του νόμου, ενώ ή του αρχιεπι

σκόπου μόνον εις τήν πνευματικήν δύναμ ι ν9 έπεται ότι έρθώς σημε ιούται 

εν τή υπό στοιχ. Δ ' άποφάσε ι τής ' I. Συνόδου ότι "ούδεμία σχέσις 

ή ομοιότης ύφίστατα ι μεταξύ τής έθναρχήσεως καί τής άσκήσεως προ

εδρικής εξουσία^1, ή δε γνώμη αυτή αιτιολογείται επί πατερικών χω- 

ρίων και έγκυρων θεολογικών συγγραφών.

δ) ’Επειδή έν τή προκειμένη περ ιπτώσει συνέπεσε ν οι κατήγο- 

ροι νά είναι καί δικασταί, δι'ό καί όρθώς ό ερμηνευτής του ΙΒ' 

Κανόνος τής Καρθαγένης Βαλσαμών συγκρίνων τόν κανόνα τούτον πρός 

τόν δ' τής 'Αντιόχειας έπάγετα ι "ότι_ό πολύ μεταγενέστερος" κανών 

τής Καρθαγένης "άσφαλεστέρας_τάς τογαύτας_κρίσεις παρεκελεύσατο_

° _2ξί1:_ΙσΣL--Ε^αντίωσ ι ς_Β_^5$“λεστέρα_νομοθεσ ία","ότι

δέ διά τό ασφαλέστερον ταυτα νενομοθέτησαι, δηλουτα ι άπό του λέ- 

γειν τούς πατέρας, τότε ταυτα γίνεσθαι, ότε μή έστίν ευχερές καί 

3λΕίονας_συνελ-&ειν επισκόπους' τηνικαυτα γάρ άναγκαΐόν έστι καί 

πλείονας επισκόπους άκρ οασθα ι τών εγκληματικών υποθέσεων".

Β.- α) ’Επειδή κατά τό άρθρον 1 του Καταστατικού Χάρτου τής 

Εκκλησίας τής Κύπρου ή 'Εκκλησία αϋτη "κυβερναται καί διέπεται υ

πό τών 'ί. Κανόνων" καί αρα δέον νά λαμβάνωνται υπ'όψιν όλοι οι 

Κανόνες καί δή καί ο ί μεταγενέστεροι, άφου μάλιστα ^εσ_7μί_ζ_ουσ_μν_ _άσ φα - 

^ί^Ι^ρα ^ριτήρια υπέρ του _κατηγορουμένου, πράγμα όπερ συμβαίνει καί 

εις τήν κοσμικήν δικαιοσύνην, ής δέ ν δύναται νά υπολείπεται ή έκ- 
κλησιαστική, ή έχουσα ώς αρχήν τό επιεικές ως απόρροιαν τής θεμελι- 

ώδους ηθικής τής αγάπης.

β) 'Επειδή 6 εν λόγω μεταγενέστερος κανών έκυρώθη υπό τής οι-



ονεί Κωδικοποιήσεως του Β' Κανόνας τής ΙΙενθέκτης Οικουμενικής Συνό

δου καί αρα είναι ίσης ισχύος πρός τούς των Οικουμενικών, δεν κα

ταργεί δε την Σύνοδον τής Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας,ήτις ζητεί την 

συνδρομήν των ομόρων ’Εκκλησιών εκ παλαιού κανονικού έθους.

γ) Επειδή ο Κανών ΪΒΖ τής Καρθαγένης ρητώς όμιλε ι περί "πολ

λών επισκόπων" διά τήν κρίσιν κατηγορουμένου επισκόπου καί αρα δεν 

εισάγει, ως εγράφη πεπλανημένως, έλαστικωτεραν ερμηνείαν (οΰχί πο

λύ δόκιμος νομική διατύπωσις), ότε κατά λογικήν ερμηνείαν του όρου 

ελαστικωτέρα = επιεικεστέραν ερμηνείαν, άλλ’όλως τουναντίον αυστη

ρότερων, διότι θέλει καί θεσπίζει άσφαλεστέραν κρίσιν των κατηγο

ρουμένων κληρικών - 13 διά τον επίσκοπον, ε'ξ διά τόν πρεσβύτερον 

καί τρεις διά τόν διάκονον κατά τόν Βαλσαμώνα - καί διότι όντως 

μέγα είναι τό του επισκόπου αξίωμα εν τή ’Εκκλησία καί τή ένότητι 

αυτής (πρβλ. ’Ιγνατίου έπιστολάς), ώς διαδόχου των αποστόλων εν τή 

Θεία Ευχαριστία καί τή διδασκαλία καί τή διαποιμάνσει των πιστών, 
δι'ό καί μεγάλη καί βαρυσήμαντος είναι ή άπόφασις περί καθαιρέσεως 

(τήν άδικον καθαίρεσιν ονομάζει ή A" Κλήμεντυς του 9ο μ.Χ. "άμαρτί- 

αν οΰ μικράν" επαγομένην βαρυτάτας ποινάς" ιδε BEYBCHImG : KEEMENS 

BOMÂiNÜS 1966) καί απαιτεί κρίσιν πολλών
δ ) ;Επε ιδή_ούχ ι _επ ιστημοy ικως _όρ·οώς _παρελε ίφθη_η_ε ν τή_ερμη-

^ί2_Ι29_Ι^Ζ_^ϊ2νος_τής_Καρθαγένης_υπό_του_Βαλσαμωνος_μνημονευομέ-

ΣΒ_Σ$Σ2(ί2Ιΐί_Σ22Ι2Σ Αν Κύπρω_κατά_τον_ ιβ '_α ίωνα , ότε του "’κμαθουν- 
τος 'ΐωάννου καθαιρεθέντος υπό του 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού 'ΐ- 

ωάννου, καί του καθαιρετικου σημειώματος άναγνωσθέντος επί βήματος 
βασιλικού (άνωτ. δικαστηρίου άναθεωρήσεως αποφάσεων) επεί_ευρηνται 

ενδεκα_επίσκοποί_κα ί_ο_άρχ^επίσκοπος τήν καθαίρεσιν πεποιηκότες, 

§ΐΑΐΣω_ο_άγιώτατος_εκεινο^_Πατ2ΐάβ%ης_κυρός Λουκάς (σημ. 6 Χρυσοβέρ- 

γης, μέσα του ΙΒ' αιώνος) μετά τής παρουσιασάσης Συνόδου (σημ. εννο-



ει του Ο ίκουμ. Πατριαρχείου) άλλα μην καί η παρεστώσα Σύγκλητος 

(σημ. εννοεί του Βυζαντινού Κράτους) άκυρον_ε ί να ι_τήν_καθα ί ρεσ ι ν_, 
διά τε τό μη μετακληθηναι την πάσαν Σύνοδον τής των Κυπρίων 'Εκ

κλησίας, η_παν_την_πλείονα ευχερείας καί ταυτα ουσης_πρός_τουτο_ 
(σημ. εννοεί οτι ύπήρχον τουλάχιστον 12 επίσκοποι εκτός του αρχιε

πισκόπου, καί πράγματι ως μαρτυρεί 6 Νείλος Δοξαπατρής. Πρβλ.Γ.Κο- 
νιδάρη ; Η θέσις τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, εις Πρακτικά A' Κυπρο

λογ ικου Συνεδρίου 1 9ο9 ) ^αί_διά τό μη τόν_άρχιεπίσκοπον__επεκεινα 

ε ί να ι _τής _δωδεκάδος _τΐον επισκόπων, άλλά_ταύττι τούτο ν_συν ύπαγε σθα_ι" 

ενεκα τούτου δόν συνεκροτήθη εν Κύπρω Κανονικόν Δικαστήριον.
ε) 'Επειδή η τοιαυτη μη εφαρμογή του 1Β' Κανόνας, κατά τήν 

προκειμενην περίπτωσιν διά τής μή συγκροτήσεως κανονικού πρωτοβαθ- 
μίου δικαστηρίου εκ 13 επισκόπων (ών δέκα (10) θά ελαμβάνοντο κατ' 

ίσομοιρίαν εκ των ομόρων 'Εκκλησιών Κ/πόλεως, 'Αλεξανδρείας,'Αντι

όχειας, 'Ιεροσολύμων, 'Ελλάδος, των υπολοίπων τριών άποτελουντων 

τήν 'I. Σύνοδον τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου υπό πρόεδρον τόν πρώτον 

τή τάξει- κατά τό Καταστατικόν τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου - μητροπο- 

λίτην Πάφου) συνεπάγεται ου μόνον ακυρότητα τής 'Αποφάσεως τών 

τριών μητροπολιτών, τών άποτελουντων τήν 'ΐ. Σύνοδον τής 'Εκκλησί

ας τής Κύπρου, η οποία εδει νά συμπληρωθή διά νά καταστή κανονικόν 
δικαστήριον, αλλά καί αποκλείει τήν δυνατότητα έξευρεσεως λύσεως 

διά τήν διά του κύρους τής κανονικής Συνόδου επιβολήν επί του 'Αρ

χιεπισκόπου ν'άποδεχθή,ως παράβασιν τών 'ΐ. Κανόνων τήν διατήρησιν 

τής πολιτικής εξουσίας"
στ) 'Επειδή ή τοιαυτη διαδικασία καί ή αποδοχή τών άντικανονι 

κών δικαστηρίων του άρθρ.14 του Κανονισμού θά συνεπήγετο,εν περι- 
πτώσει έκκλήσεως του δικασθέντος καί καταδικασθεντος, τό εν τώ εκ

κλησιαστικά 'Βφετείω, του αυτού ως άνω άρθρου, σύμψηφον τών τριών



δικασάντων καί καταδικασάντων τόν ’αρχιεπίσκοπον Μακάριον εις το 

πρωτοβάθμιον δικαστήριον, δπερ ατοπον,

διά ταυτα δέον νά θεωρηθή
1) η είς Καθα ίρεσι ν Καταδίκη του αρχιεπισκόπου Μακαρίου ως 

άκυρος, ένεκα έλλείψεως κανονικού είς αριθμόν καί σύνθεσιν πρωτο

βαθμίου δικαστηρίου, ανεξαρτήτως τής ουσίας τής υποθέσεως. Ως ά

κυρος έκηρύχ-νη διά λόγους τυπικούς καί η καθαίρεσις του ^μαθουν- 

τος ’Ιωάννου κατά τόν ιβ' αιώνα (Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα των I. 

Κανόνων, 'ϊ,ρμ. Βαλσαμώνος, τόμ. 5, σελ.322-325).

2) νά συγκροτηθή κανονικόν δικαστήριον εκ 13 επισκόπων προς 

κρίσιν τής ουσίας τής υποθέσεως.
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Μέρος B'.

Περί της Μείζονος Συνόδου 
περί ης τό έρώτημα εν αρχή του παρόντος

Α. - α) ’Αναμφιβόλως εκ της μελέτης των 'I. Κανόνων καί δή 

καί των περί "έκκλήτου" Θ' καί ΙΖ ' της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, 
προκύπτουσιν κατά τρόπον λογικόν καί ά β ί α σ τ ο ν οι απαραίτητοι δικο- 

νομικοί τόποι καί όροι, οός δέον νά πληροί πάσα αληθής Σύνοδος, 
κατά τό δίκαιον της Μιας Αδιαιρέτου 'Αρχαίας Καθολικής Εκκλησί

ας, ης ή Καθολική ’Ορθόδοξος 'Εκκλησία αποτελεί την κανονικήν συ- 

νέχειαν. Διά νά εχη μία Σύνοδος 'Ορθόδοξος κανονικόν κύρος καί ι- 

σχύν, αύτονοήτως πρέπει νά υπάρχουν άποδεδειγμένως τά στοιχεία κα- 

νονικής διαδικασίας: α/ συγκλήσεως, β/ κανονικής συνθέσεως καί γ/ 

λειτουργίας τής Συνόδου επί τη βάσει των I. Κανόνων„ Πέραν όμως 
τούτου είς τό δίκαιον τής 'Ανατολικής 'Ορθοδόςου 'Εκκλησίας υπάρ- 

χει καί τό θέμα τής αποδοχής των αποφάσεων υπό πασών των κατά τό- 
πους 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών καί τής συνειδήσεως τής 'Εκκλησίας,ήτοι 

κλήρου καί λαού καθόλου (πρβλ. 'Αμ.'Αλιβιζάτου: Η Συνείδησις τής

’Εκκλησίας). Τούτο 6έ συμβαίνει οσάκις υπάρχει η συμφωνία των πρά
ξεων τής Συνόδου πρός τά θεσπίσματα των 'I. Συνόδων καί την εν γε- 

νει πίστιν τής 'Εκκλησίας, διότι αι αποφάσεις αυτών δέον νά εκφρά- 

ζωσιν τήν κοινήν περί τής ορθοδόξου πίστεως καί πράξεως αντίληψιν.
β) Είναι όμως είς την προκειμένην περίπτωσιν φανερόν α/ ότι 

είς τάς συνειδήσεις κλήρου καί λαού επήλθεν διχασμός, τόσον ως 

πρός τάς αποφάσεις του Ανωτ. Εκκλ. Δικαστηρίου της Εκκλησίας τής 

Κόπρου του άρθρου 14 του Καταστατικού Χάρτου του 1914, ενεκα τής 

καθαιρέσεως του αρχιεπισκόπου υπό των τριών μητροπολιτών, των συγ- 
κροτοόντων όμως τήν 'ΐεράν Σύνοδον τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, ής ο



πρώτος, η κεφαλή, ού μόνον παρεβίασε τούς ’I. Κανόνας άλλα καί κα- 

τεψρόνησε την Σύνοδον, άρνηθείς νά καλέση ταύτην, καυτοί έπανειλημ- 

μένως κληθείς πρός τούτο, όσον β/ καί ως πρός τάς αποφάσεις τής 
"Μείςονος Συνόδου", ήτις, ένεκα, ως κατωτέρω θά δειχθή, λόγου,ήτοι 

τής παρανόμου καί αντικανονικής συγκλήσεως καί συνθεσεως "πάσχει", 

ως όρθώς έλεχθη ("-’-Εθνική" 1-6-75), "ύπό νομικήν αθεράπευτον κανο

νικήν ακυρότητα", άτε κληθεΐσα παρανόμως καί άντικανόνικώς,διά του- 
το δέον νά θεωρηθή ώς αντί- , ^ ,
τικανονικώς κληθεΐσα καί συντεθεΐσα Σύνοδος εις τόν χώρον Αυτοκε-
φάλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, ής ή μεν κεφαλή καθηρέθη ατύπως, αλ

λά διά βαρέα κανονικά παραπτώματα, τά δέ μέλη τής οπωσδήποτε υφι- 

σταμένης 'I. Συνόδου τής Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, δέν η- 

ρωτήθησαν διά την σύγκλησιν τής I. Συνόδου, ο δέ Κ/πόλεως δέν α- 

πήντησεν,ενεκα των περιστάσεων,εις έγγραφον πρόσκλησιν του καθαι- 
ρεθέντος ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ή δέ ’Εκκλησία τής Ελλάδος ηρ- 

νήθη ήτιολογημένως νά μετάσχη αυτής, πράγμα τό οποίον επεσήμανεν 

είς έγγραφον πρός τούς τρεις Πατριάρχας (’Αλεξανδρείας, Αντιοχεί- 

ας καί Ιεροσολύμων) τήν 5ην ’Ιουλίου η εν λόγω Σύνοδος (πρβλ. Με

σημβρινήν Λευκωσίας, αυθημερόν), είναι φυσικόν ότι ακύρως συνεδρί- 
ασεν εν Κύπριο. ’Εν τω εγγράφω τής ’ I. Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής 

Κύπρου όρθώς έπισημαίνεται τό πραγμα ύπό τύπον ερωτήματος έχοντος 

ούτω s
"’Επί τή βάσει ποιων κριτηρίων άπεφάνθησαν οι τρεις ΙΙατριάρ- 

χαι (εννοεί κατά Μάρτιον του 1975), εφ’δσον δέν είχεν κοινοποιηθή 

εις αυτούς ή άπόφασις καί συνεπώς ήγνόουν τούς λόγους επί τών οποί- 

ων αυτή εβασίσθη; Δέν άποδεικνύει ή εσπευσμένη αυτή ενέργεια απαρά- 
δεκτον προκατάληψιν υπέρ του καταδικασθέντος, τούς λόγους τής όποί- 

ας ο Λαός του Θεού βεβαίως αγνοεί;"
Β.- Τό κανόνικώς άνυπόστατον καί ανύπαρκτον καί ανενέργητον
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της υπό του άτύπως καθα ι ρεθέντος 'αρχιεπισκόπου Μακαρίου εις Κύ

προν κληθείσης Συνόδου, ητις ένήργησεν ως μείζων έναντι του Μακα

ρίου καί ως πρωτοβάθμιον δικαστήριον διά τούς 3 μητροπολίτας, με

ταξύ τής 5ης καί 14ης ’Ιουλίου 1973, προκύπτει εκ των επομένων λό

γων, των θεμελιούντων την ακυρότητα αυτής, κατά τε την σύγκλησιν 

καί την σύνθεσιν, δι'ό καί παρέλκει η λεπτομερής αναίρεσις των απο

φάσεων αυτής, ως προερχόμενων εκ σώματος μή δυναμένου νά έχρ εν τρ 

’Εκκλησία τής Κύπρου κανονικήν ύπόστασιν. Καί μόνη η άκυρος σύγκλη- 

σις είναι επαρκής διά την κήρυξιν τής Συνόδου ως ανυπόστατου καί 

άνενεργήτου.

α) ’Επειδή πρώτον αντί του Καν. ’Εκκλ. Δικαστηρίου εκ 13 επι- 

σκόπων καί παρά την ρητήν επιταγήν του ΙΒ' Κανόνος τής Καρθαγένης 

των αρχών του ε ' αίώνος, αύθ-εντικώς ερμηνευθέντος υπό του Βαλσαμώ- 

νος - Ράλλη καί ΙΙοτλή, Σύνταγμα 3, 324, καθ’ον ου μόνον οι επίσκο- 

ποι δικάζονται υπό 12 επισκόπων άλλα καί 6 Πρόεδρος του Δικαστηρί

ου του δικάζοντας επίσκοπον δέον νά είναι "επέκεινα τής δωδεκαδος 
των επισκόπων", επειδή δεύτερον τούτο έκυρώθη υπό τής πράξεως τής 

’Εκκλησίας Κ/'πόλεως, καθιερωθε ίσης εν Κύπριο (πρβλ. Ανδρ. Μιτσιδου 

"Αι κατά καιρούς γενόμεναι καθαιρέσεις αρχιεπισκόπων καί επισκόπων 

τής Κύπροϋ', Λευκωσία 1973), επειδή τρίτον καί εν Ελλάδι από του 

1917 καί μερικώς υπό τής ’Εκκλησίας τής ’Αλεξάνδρειάς από του 1931 

η αυτή αρχή περί συγκροτήσεως δικαστηρίου δι'επισκόπους καθιερώθη 

εν τή ’Ορθοδόξω ’Εκκλησία, δέν είναι δυνατόν νά γίνρ δεκτή η απόφα- 

σις του τριμελούς δικαστηρίου, ως ’Ανωτ. ’Εκκλ. αρχής τής Εκκλη- 

σίας τής Κύπρου τού άρθρου 14 τού Καταστατικού αυτής, ητις καθήρε- 

σεν τον αρχιεπίσκοπον, ει καί φαίνεται τούτο ορθόν καί δίκαιον,εφ 

όσον έγινεν διά σοβαρώτατα έκκλ. παραπτώματα καί αφού μάλιστα η 

άπόφασις αύτη άντέκειτο καί πρός τήν τροποπο ίησιν του εν λόγω αρ-



Η
θρου του 1929 (άρθρ.23). "Ομως επειδή αντί της 'Εκτάκτου Συνόδου, 

τ.ε. του 'Εφετείου του εν λόγω άρθρου 14- του Καταστατικού Χάρτου 

τής αυτής 'Εκκλησίας, συνήλθεν άλλη Σύνοδος εν Λευκωσία "όνομάσα- 

σα έαυτήν Μείζονα", μετά την παρέλευσιν του 30ημέρου, όπερ έταξεν 

εις τόν καθαιρεθέντα την γην Χαρτιού 1973 αρχιεπίσκοπον Μακάριον 
τό ώς άνω δικαστήριον, διά τούτο είναι εξεταστέον κατά πόσον αυτή 

είναι έγκυρος καί εις αρνητικήν περίπτωσιν τί επιβάλλεται κανονι- 
κως νά γίντ) προς άποκατάστασιν τής 'Εκκλησίας.

β) 'Επειδή ή Σύνοδος αυτή ειδικώτερον έχαρακτήρισεν εαυτήν 

ώς μείζονα καί κατά τους I. Κανόνας ΣΤ' τής Β' Οικουμ. Συνόδου 

καί ιδ' τής 'Αντιόχειας, κυρωθέντας υπό τής Πενθέκτης εν Τρουλλω 

τω 691, τίθεται ευθέως τό ερώτημα κατά πόσον δυναται νά θεωρητή 
αΰτη κανονική κατά τήν κλήσιν, τήν συνθεσιν καί παρουσίαν αυτής 

εν Κυπρψ, ήτοι εις τόν χώρον τής αποκλειστικής δικαιοδοσίας τής 
διά ψηφίσματος (Η' Κανόνος) τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου εν 'Εφέσω 

(431) άυτοκεφάλου 'Εκκλησίας τής Κόπρου, καί κατά πόσον ήδυνατο 

ώς 'Εφετειον νά κήρυξή άκυρον τήν καθαίρεσιν του Μακαρίου του Γ'. 

καί νά ένεργήση είτα ώς πρωτοβάθμιον δικαστήριον κατά των δικασάν 

των τόν 'αρχιεπίσκοπον.

Γ.- α) "Οτι οι'Ιεροί Κανόνες οι προβλέποντες τό εκκλητον καί 
τήν συγκρότησιν Μείζονος Συνόδου,διά τήν έκδίκασιν εφέσεως, κατά 

πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων δέν Θά ήτο δυνατόν νά αναθέσουν 
τήν μέριμναν διά τήν συγκρότησιν δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, ήτοι 

Μείζονος Συνόδου, εις τόν πρωτοδίκως καθαιρεθέντα καί ότι άνευ κα 

νονικής άποφάσεως τής Συνόδου τής Κ/πόλεως ή του 'Εξάρχου των πα

λαιών Διοικήσεων, του νυν Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, δεν θά ήδυνα

το ούδείς Πατριάρχης, μάλιστα άνευ συνεννοήσεως μετά των ομόρων 

'Εκκλησιών νά συγκαλέση αυτοβουλως Σύνοδον, είναι παντί που φάνε-
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ρόν. 'ο Πατριάρχης ο μέλλων νά τιροεδρεύση της Συνόδου δεν αρκεί 

μόνον νά άποδεχθή την έκκλησιν άλλα καί νά εχτ) συνοδικός αποφά

σεις περί αποδοχής εις χεΐράς του,διά ν ' απευθύνη την πρόσκλησ ι ν 

πρός τάς ομόρους τής Κόπρου ’Εκκλησίας καί νά ορίση μετ αυτών 

τόν τόπον καί χρόνον συγκλήσεως, ον εν ουδεμια περιπτώσει δυναται 

νά ορίση ô καταδικαστείς, ό καθηρημένος διά βαρύτατα εκκλ. παρα

πτώματα, πολλώ μάλλον δτι 6 είρημένος "άδιαφόρως του άν αναγνωρι- 

ζη την άπόφασιν τής I. Συνόδου ως άνωτ. εκκλ. δικαστηρίου, περί 

καθαιρέσεως ώς κανονικής ή αντικανονικής δεν επετρεπετο να θεώρη
ση ταΰτην ώς μη υπαρκτήν μέχρις ότου κηρυχθή ως άκυρος διά λόγους 

είτε ουσιαστικούς είτε δικονομικους".
"Οθεν αποδέχομαι ώς ορθά τα κατωτέρω γραφέντα ("Γνώμη" Λευκω

σίας 7-7-73).
"'Εν προκειμένω ό καταδικαστείς 'Αρχιεπίσκοπος ήδύνατο νά πρά 

ξη δυο τινά. "Η νά έφεσιβάλη την άπόφασιν περί καθα ιρέσεως ενώπιον 

τής 'Ιερας Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου, ήτις ακολούθως θα ε- 

βαρύνέτο διά τής ύποχρεώσεως συγκλήσεως Μείζονος Συνόδου ως δεύτε 
ροβαθμ ίου Δικαστηρίου, είτε νά καταφύγη δ ι ’ "έκκλήτου προσφυγής"ε ις 

τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ώς Πρωτόθρονου εξουσίας, εν τω καθό- 

λου σώματι τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, τό οποίον εδικαιούτο να με

ταρρύθμιση τήν πρωτόδικον καταδικαστικήν άπόφασιν η ακόμη τούτο να 

συγκαλέση τήν Μείζονα Σύνοδον καί εξ εκπροσώπων των λοιπών ομόρων 

Πατριαρχείων διά τό αυτό έργον.
"’Ατυχώς όμως ο καταδ ικασθε ίς ούδέν των ανωτέρω επραξεν. Απε

ναντίας έπεδείνωσε εξ άπόψεως κανονικού δικαίου, ανεπανορθώτως τήν 

θέσιν του διά δύο περαιτέρω αντικανονικών ενεργειών.
"1. Διά τό ότι τήν επαύριον τής καθαιρέσεώς του "ελειτουργη- 

σεν", ενώ ώφειλε νά σεβαοθή τήν έστω αντικανονικήν περί καθαιρέσε-



ως άπόφασιν της “Ιερας Συνόδου της εκκλησίας της Κύπρου ως γενομέ- 

νην υπό τριών 'Επισκόπων καί ούχί υπό 12 κατά την πρόβλεψιν 12ου 

Κανόνος τής εν Καρθαγένη Συνόδου (άποψιν την οποίαν καί ημείς απο
δεχόμενα) καί νά άπόσχη πόσης λειτουργίας μέχρις άποκαταστάσεώς 

του, κατά τά ανωτέρω.
"Μη πράξας τούτο προσέφερεν είς εαυτόν χειριστήν υπηρεσίαν 

καθ’ότι έστέρησεν εξ άπόψεως κανονικής ακρίβειας (βλέπε Δ' Κανόνα 

τής εν ’αντιόχεια; Συνόδου) τό δικαίωμα εις οιονδήποτε όργανον νά 

τόν άποκαταστήση μελλοντικές.

"2. Διά τό ότι συνεκάλεσε "Μείζονα Σύνοδον" διά νά δικάση κα

ταγγελίας κατά των τριών ’Επισκόπων, οιτινες καί αποτελούν την Ι

ερόν Σύνοδον τής Κύπρου. Τούτο υπερβαίνει καί πάσαν έννοιαν λογι
κής, διότι πώς είναι ποτέ δυνατόν καταδικαζόμενος νά συγκροτή καί 

μετέχτ] δικαστηρίου προκειμένου νά δικάση τούς δικαστές του ί "

β) 'Η αντικανονικές κληθεΐσα καί συντεθεΐσα Σύνοδος εν Κύ

πριο παρεβίασεν καί τόν Β' Κανόνα τής Β' Οικουμενικής Συνόδου τόν 
κελεύοντα "μή συγχέειν τάς εκκλήσεις" καί "άκλήτους δέ επισκόπου"- 

έννοεΐ προφανώς υπό των οικείων επαρχιακών Συνόδων καί η τής Κύ- 
πρου υπήρξε καί είναι τοιαύτη άνυψωθεισα είς αυτοκέφαλον ( πρβλ.

Γ. Κονιδάρη, ενθ. άνωτ.) - υπέρ διοίκησιν μή επιβαίνειν επι χε ιρο- 

το ν ία,, ή τισιν αλλαις_οίκονομίαις__εκκλησιαστικαΐς" (πρβλ. Νικοδή

μου του 'Αγιορείτου Πηδόλιον, έρμ. κανόνος καί συναφών σ.157 εκδ. 
’Αστέρος)" υπάρχοντας δέ εγκύρου κατηγορητηρίου, δέν ήδύνατο νά 

κρίνη καί νά κατακρίνη τήν 'I. Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Κυπρου 

κατά τόν ιε' κανόνα τής Καρθαγένης (ιδε Βάλλη καί Ποτλή 3, 550 εξ. 

καί Νικοδήμου, ενθ·. άνωτ. σελ. 471).

"Οθεν ή υπό τάς ανωτέρω συνθήκας κληθεΐσα εν Κύπριο Σύνοδος, 

ή θεωρήσασα τήν ύπαρξιν αυτής ως στηριζομένην είς τούς Κανόνας ΣΤ'



της B' Ο ίκουμ. Συνόδου καί ΙΔ ' της ’αντιόχειας καί το Καταστατι

κόν της ’Εκκλησίας της Κύπρου, άτε μη κληθεΐσα κανόνικώς υπο του 
Κ/πόλεως η του ’Αλεξανδρείας καί άρα μή ουσα κανονική, δέν ηδυνα- 

το νά χαρακτηρίσω εαυτήν ώς Μείζονα καί φυσικως ουδέ υπερτελή-

Δ.- "Εχοντες δέ ύπ’οφει τό είς τόν τύπον δημοσιευθέν Πρακτι

κόν καί τό κείμενον τό προερχόμενον εκ τής Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

περί ου ανωτέρω "’Απόφασις τής Μείζονος καί υπερτελούς Συνόδου", 

έπο,γόμεθα καί γνωμοδοτουμεν ως έξης επί του τεθέντος ερωτήματος ;

α) Καίτοι ή κρίσις καί γνωμοδότησις επί του τεθεντος ερωτήμα

τος δυνατόν νά είναι ατελής, εφ οσον δεν υπαρχουσιν εις χεΐρας η

μών αυθεντικά τά πρακτικά τής εν λόγω Συνόδου, αλλα μόνον κείμενα 

των αποφάσεων αυτής, μετά του σχετικού σκεπτικού αυτών, ως ταυτα 

έδημοσιεύθησαν έν τω ημερησίω τύπω, εν τούτοις η γνωμοδοτησις εί

ναι δυνατή καί δύναται νά είναι ασφαλής, επι τρ βασει των εν λό

γω κειμένων, διότι δεν δύναται νά υποστηριχθρ, οτι τα εν λογω κεί

μενα δεν περιέχουσι τά ουσιώδη στοιχεία των αποφάσεων τής εν λογω 
Συνόδου. ’Επί τρ βάσει τούτων δύναται νά κριθ% τό θέμα τής εγκυρό

τατος τής Συνόδου.
β) ’Επειδή η συ^κρότησις αυτής αποδίδεται μέν εις τά εν λόγω 

κείμενα είς "έκκλησιν τής Α. Μ. του αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.Μακα

ρίου, άπευθυνθέντος ταις ομόροις Εκκλησιαις και πρεσβυγενεσιν Ορ 

θοδόξοις ’Εκκλησιαις" - ε ί καί ο ορος "εκκλησις" ο προοιδιαζων εις 

την περίπτωσίν του δεν φαίνεται εν τοις γνωστόις ημΐν έγγραφοις, 
ολως δέ τουναντίον φέρεται καλών ο ίδιος τήν Με ιξονα Σύνοδον - ενώ 

αύτη πράγματι συνεκλήθη ύπ αυτού ο ρ ίσαντος, ως ελεχθη και τήν ημε- 

ρομηνίαν 5 ’Ιουλίου καί άνευ τής γνώμης τής 'ΐ. Συνόδου τής Εκκλη 

σίας τής Κύπρου, επεται οτι η σύγκλησις αυτής είναι αναμφιβόλως αν 

τικανονική.



γ) * Ο καθαιρεθε ίς αρχιεπίσκοπος, ένεκα των ανωτέρω μνημόνευ

σε ισών πράξεων αύτου είναι πρόβλημα κανονικόν κατά πόσον ήδύνατο 

πλέον,μετά τάς αντικανονικές πράξεις αύτου,μετά την καμαίρεσιν, ε

πικαλούμενος τούς 11. Κανόνας Θ', ΙΖ ' της Δ' Οικουμενικής Συνόδου 

της Χαλκηδόνας, ν 'άπευθυνθή πρώτον εις τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην 

διά νά καλέση οΰτος Μείξονα Σύνοδον. Τό αυτό ισχύει και διά τόν 

Β' τ?ί τάξει, τόν Πατριάρχην 'Αλεξάνδρειάς, όστις είς περίπτωσιν μη 
άπαντήσεως η άρνήσεως του Πρώτου μεταξύ των ίσων αρχηγών των 'Ορ

θοδόξων 'Εκκλησιών νά καλέσφ την εν λόγω Σύνοδον χωρίς νά θίξτι τό 

Αυτοκέφαλον, πράγμα τό οποίον ήτο δυνατόν διά της καταλλήλου προσ- 
κλήσεως της I. Συνόδου τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου καί εντόνου πα- 

ρακλήσεως, νά συγκατατεθή νά κληθή η Με ιξών Σύνοδος: υπό τήν άπα- 

ραίτητον προϋπόθεσιν, ότι θά έτηρουντυ οι'Ιεροί Κανόνες.

"Οθεν θά ήτο κανονική ή εν λόγω Σύνοδος εάν υπήρχαν τά εξής 

έγγραφα :

Ε.- α) αι δύο εκκλήσεις τού καθαιρεθέντος αρχιεπισκόπου Μα
καρίου/ ήτοι είς τόν Κ/πόλεως καί τόν '^λεξανδρείας εάν ό α' δέν 
άπήντα ή δ$ν έδέχετο , , ,

β) αι προσκλήσεις πρός τάς ομόρους Εκκλησίας, αι προερχόμε-
ναι εκ του Πατριαρχείου 'Αλεξάνδρειάς, ουτινος

γ) ή Σύνοδος δι'τιτιολογημένης άποφάσεως θά εδει ν'άπευθυνθή 

πρός τάς εν λόγω 'Εκκλησίας.
’ ~ > ζ ζ Q ζ » c £ , ζ ζ „ ζΑλλ/έκτος των έγγραφων τούτων θα εδει δια την Κανονικήν Συγ- 

κλησιν νά ύπάρχωσιν

δ) αι απαντήσεις των εν λόγω 'Εκκλησιών περί του σημαντικού 

τούτου θέματος, προτείνουσαι καί τόν χρόνον καί τόν τόπον συγκλή- 

σεως τής Συνόδου : "Επεται, οτι καί διά τόν λόγον τούτον τόν απόλυ
τον υπήρξε ν αντικανονική ή συγκρότησίς τής εν λόγω Συνόδου.

ε) Δεδομένου όντος, ότι δέν δύναται κανονικώς νά είσέλθτ) είς



την περιοχήν άλλης ’Εκκλησίας κληρικός καί δη καί επίσκοπος, άνευ 

κανονικής αδείας του κυριάρχου επισκόπου, πολλίο μάλλον δεν δυνα

τά ι να συγκληθή Σύνοδος εν τή περιοχή τής Αυτοκέφαλου 'Εκκλησίας 
καί δή καί νά επιληφθή θεμάτων άφορώντων την δικαιοδοσίαν αυτής, 

επεται, οτι μη υφιστάμενης εγγράφου άδειας τής 'I. Συνόδου τής 

Εκκλησίας τής Κύπρου δεν ήδύνατο νά συνεδρίασή εν τω χώρω τής Αυ

τοκέφαλου Εκκλησίας ή εν λόγω "Μείζων Σύνοδος"„ Είναι δε χαρακτη

ριστικόν, οτι η ειρημένη Σύνοδος φαίνεται εχουσα συνείδησιν του ά- 

τύπου τής συγκλήσεως καί συγκροτήσεως αυτής εν Κύπρω, άλλ'επιχει- 
ρεΐ ν άντιπαρελθή τό ανυπέρβλητον έμπόδιον με την άνα ιτιολόγητον 

φρασιν "κανονικως αυτή συνελθουσα, μηδέ τω παράπαν εις τά εσωτερι
κά τής αδελφής 'Εκκλησίας τής Κύπρου επεμβαίνει μηδέ τό αυτοκέφα

λο ν αυτής θίγει", ενώ ή τε σύγκλησις αυτής καί ή άνευ άδειας τής 

Συνοδου τής αυτοκέφαλου 'Εκκλησίας τής Κύπρου έν αυτή συγκρότησις 

συνόδου επισκόπων καί ή άσκησες δικαστικής εξουσίας, άνευ κανονι- 

κης συγκλήσεως καί συνθέσεως, συνιστα βαρύτατην ώς αντικανονικήν 

επέμβασιν θίγουσαν ευθέως τό αυτοκέφαλο ν τής εν Κύπριο 'Εκκλησίας.

στ) Αποδεχόμενοι ασμένως την άποψιν, ότι "τής ’Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας ως συνόλου όρωμένης καί επί των 'Ιερών Κανόνων έρε ιδομένης, 

οι Κανονισμοί καί η Διοίκησες πασών των αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών δέ- 

ον όπως συμφωνώσιν απολύτως καί συμπορεύωνται τοις 'ΐεροις Εανόσι", 

οφείλομεν νά προσθέσωμεν, ότι ουδαμου των κανόνων ευρηται, ότι δύ- 

ναται καθφρημένος, έστω καί άντικανονικως, επίσκοπος νά καλέστι Με ί- 

ζονα Σύνοδον δίχα γνώμης αρμόδιας Συνόδου,μάλιστα όταν τό κατηγορητή- 
ριον είναι έγκυρον καί εδράζεται απολύτως εις τούς 'ΐ. Κανόνας.

ΣΤ.- α) Είναι δέ χαρακτηριστικόν, οτι δεν αιτιολογεί καθόλου 
η Σύνοδος την παρουσίαν αυτής έ ν Κύπριο ουδέ μνημονεύει τής 'ΐερας 

Συνόδου τής .αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Κύπρου, ένω μνημονεύει του



καθα ιρεθέντος, δν -θεωρεί ούχ ί ως καθαιρεθέντα άλλ’ώς ’Αρχιεπίσκο

πον Κύπρου'.'

β) 'Η κατάλυσ ις του αυτοκέφαλου της ’Εκκλησίας της Κύπρου 

προκύπτει ευθύς αμέσως εκ των ως άνω κειμένων, διότι ενώ μνημονεύ
ει των τριών μητροπολιτών, δέν αναφέρει ότι ούτοι αποτελούν την * Ι

ερόν Σύνοδον της ’Εκκλησίας της Κύπρου καί τά 3/4 της 'Ιεραρχίας αυ- 

τής, διότι οι τρεις Μητροπολιται δέν έδρασαν ώς μεμονωμένοι επίσκο

ποι άλλ ώς Σύνοδος, ήτις έξήτει κατά τούς *1. Κανόνας και τόν Κα- 

νονισμόν, καθ’δ σημείον ούτος είναι σύμφωνος πρός τούς 'I.Κανόνας, 

τήν σύγκλησιν της Συνόδου, κατά τάς ρητάς διατάξεις τού άρθρ.3 καί 

των ’I.Κανόνων καί την άπαίτησιν αυτών νά παύση ο ’Αρχιεπίσκοπος 

ασκών την πολιτικήν εξουσίαν.
γ) Εις τό τιθέμενον εκ των κανονικών τούτων προϋποθέσεων ερώ

τημα: τ ί ήδύνατο νά γίνη εάν ή ‘I. Σύνοδος τής Αυτοκέφαλου ’Εκκλη- 

σίας τής Κύπρου ήρνεΐτο νά παράσχη την απαραίτητον άδειαν, ή άπάν- 

τησις είναι απλή. Ai όμοροι ’Βκκλησίαι ’Αλεξανδρείας, ’Αντιόχειας, 

Ιεροσολύμων καί 'Ελλάδος, αί άποδεχθεΐσα_ι τή_ν πρόσκλησήν_του_Μ.Πα- 

τριάρχου ’Αλεξανδρείας θά ήδύναντο διά νέας συνεννοήσεως νά καθορί- 

σωσι τόπον καί χρόνον συγκλήσεως τής Συνόδου, αφού βεβαίως μεσολα
βητική προσπάθεια ήθελεν άποδειχθή αλυσιτελής, διότι δέν δύναται 

νά καταλυθή τό Αυτοκέφαλον τής ’Εκκλησίας, ε ί μη μόνον υπό Οικουμ. 

Συνόδου καί δή καί ητιολογημένως.

"Ενεκα των σοβαρών τούτων λόγων

γνωμοδοτουμεν συμπερασματ ικώ ς 
ότι ή εν Λευκωσία κατά ’Ιούλιον τού 1973 συγκληθεισα Σύνοδος επι

σκόπων των Πατριαρχείων ’Αλέξανδρέίας,’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων 

άκύρως συνεκλήθη καί άκύρως συνεκροτήθη είς τόν χώρον τής Αυτοκέφα

λου ’Εκκλησίας τής Κύπρου δι’ό καί τυγχάνει ανυπόστατος.



’Επειδή Σύνοδος επισκόπων δι'άσκησιν εξουσίας και δη καί 

προς έπίλυσιν κανονικών προβλημάτων, δια να είναι έγκυρος και να 
έκόίόη κανό ν ικάς αποφάσεις, δεν δυνατό; ι νά είναι αυθαίρετον σώμα, 

συγκροτούμενον απλώς εξ ωρισμένου αριθμού επισκοπών, κατα την βου- 

λησιν του πρώτου καλούμενων καί μάλιστα ως δικαστών, αλλα σώμα ε- 

χον κανονικήν σύνθεσιν, επεται, δτι επεβάλλετο ινα η Μείξων Συνο- 

δος, εάν εκαλείτο κανονικώς, νά συγκροτηθή εξ επισκοπών εχοντων ε- 

πισκοπάς καί κατ'ίσον αριθμόν καί κατά τας αρχουσας ανέκαθεν εν 

τή 'Εκκλησία άρχάςι τών πρεσβειών άρχιερωσύνης καί των πρεσβειών 

των θρόνων, καί δτι δι ' τ)τ ιολογημένης αποφασεως αι οικεΐαι Συνοδοί 

ώφειλον νά καθορ ίσωσι τούς εκπροσώπους αυτών, πράγμα οπερ δεν εγε- 

νετο, ώς δεικνύει ή σύγκρισις του καταλόγου τών παρόντων προς τα. 
εν τω ήμερολογίω τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος μέλη τών Συνοδών - ου- 

δεμία δέ αιτιολογία εδόθη\διατί δέν μετέσχεν η Εκκλησία τής Ελλα- 

δος ώς όμορος,μνημονευομένη εις τό Καταστατικόν της Εκκλησίας τής 

Κύπρου - εκ τής 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας 6 Πατριάρχης μετά 3 μητρο

πολιτών καί ενός βοηθού Πατριαρχ. του επισκόπου 'Ελευσίνας, εκ τής 

'Εκκλησίας 'Αντιόχειας 6 Πατριάρχης καί 2 μητροπολιται, εκ τής Εκ

κλησίας 'Ιεροσολύμων 1 Μητροπολίτης καί 4 'Αρχιεπίσκοποι"
"Ε π ε τ α ι ότι καί διά τό αντικανονικόν τής συνθέσεως ή Με ι

ξών Σύνοδος άκύρως συνεκροτήθη. Τό γεγονός δέ οτι παρεκαθησεν εν 

αυτή καί εις βοηθός τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ο κατηγορήσας την 

*1. Σύνοδον τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου ως παρασυναγωγήν, καθιστά
τήν σύνθεσιν ταύτηζ καC διά τόν πρόσθετον τούτον λόγον διαβλητήν ως 
δ ικαστήριον.

Κατά ταυτα η εν Κύπρω κατά 'Ιούλιον του 1975 συγκροτηθεισα Συ- 

νοδος, η χαρακτηρίσασα εαυτήν ως Μείζονα, ητο σώμα αντικανονικόν,

1. ’ Εν τοΐ ς Πρακτικούς.



άτε μη κανονικώς συγκληθέν και συγκροτηθεν και ως αυθαιρετως εισ- 

πηδήσαν εις ξένην Αύτοκέφαλον ’Εκκλησίαν καί νοσφισαμενον δικαιο

δοσίαν η ν παρά τούς ' Ιερούς Κανόνας εδωκεν εις εαυτό » Οΰ·εν η Με ι - 

ζων Σύνοδος υπήρξε ν άκυρος καί ανυπόστατος καί αι πράξεις αυτής 
α) περί άρσεως της καθαιρέσεως του ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και β) 

περί κα&αιρέσεως των 3 Μητροπολιτών των συγκροτούντων την Ιεραν 
Σύνοδον της ’Εκκλησίας τής Κύπρου είναι άκυροι, αφού μάλιστα ηγνό- 

ησεν η Σύνοδος εν τή ουσία τάς γενικός κανονικός διατάξεις περί 

συγκλήσεως Συνόδων καί δη τάς/Μειζόνων (Κανών ΣΤ τής Β Οικουμενι
κής καί ΙΔ' τής ’αντιόχειας, ως συνεπληρώθησαν διά των I.Κανόνων 

Θ' καί ΙΖ'τής Δ' Οικουμ. εν τή ουσίφ καί του Ψηφίσματος τής Δ' Οι- 

κουμενικής περί του Κ/πόλεως, ψερομένου ως ΚΗ' Κανόνας), αιτινες 

δίδουσι την κατεύθυνσιν πρός άσκησιν του διαδικαστικού δικαιωμα- 

τος τού εκκλήτου, τό όποιον κατ’ε&ιμον, όπερ ηρμήνευσεν αυ#εντικώς 

η παράδοσις τής ’Ορθοδόξου Ανατολής καί δη και εν τή Εκκλησία 
τής Κύπρου (πρβλ. μνημ. μελέτην Μητσίδου),δέχεται πρώτος ό Κωνσταν 

τινουπόλεως (πρβλ. Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα, σ.544), ο πρωτοθρο- 

νος τής ’Ορθοδοξίας.
"Ενεκα των απολύτων τούτων λόγων η εν Λευκωσία συνελνοΰσα και 

φερομένη ως Μείζων Σύνοδος τής 5-14 Ιουλίου είναι άκυρος κατα τε 
την σύγκλησιν καί την σύνθεσιν καί διά τούτο ανυπόστατος, δι ο και 

α ί πράξεις αυτής ως άντ ικανό ν ικαί καί σσθα^ιρετοι. ουδέ ν κανονικόν 

έννομον αποτέλεσμα δύνανται νά παραγάγουν, μένουν δέ σναποδραστως 

άνενέργητοι.

Κατά ταυτα
Α.- Παρέλκει η εξέτασις τών καθ’έκαστα αποφάσεων αυτής, ει 

καί άρκει νά μνημονευθρ
α) τό γεγονός, ότι δέν έθεώρησεν έγκυρον τό κατηγορητήριον,



καί έπειράθη μάλιστα νά ε ίσαγάγη νέαν αντικανονικήν θεωρίαν, πρωτά 

χουστον εις τό Δίκαιον τής Καθολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας,δεχομό- 

νης τό ασυμβίβαστον τής ιερατικής καί κοσμικής εξουσίας, καθ'ήν θε 

ωρίαν - επιβάλλεται ή στηλίτευσις τής φράσεως-"δήθεν ασυμβιβάστου 

τής ταυτοχρόνου άσκήσεως καθηκόντων αρχιεπισκόπου" (ήτοι πνευματι

κής λειτουργίας)καί Προέδρου τής Πολιτείας" (στηρίζομενης εις την 
βίαν του νόμου λειτουργίας καί τόν εξαναγκασμόν, εν όνόματι του ο

ποίου εκτελοΟνται δικαστικαί αποφάσεις καί αυτή ή θανατική ποινή)- 

β) έδόχθη άθεμελιώτως καί άναιτιολογήτως,δτι δύναται ô λαός 

ν'αξιώσή την παράβασιν τής τε Γραφής καί τής κανονικής Ιεράς Πα- 

ραδόσεως καί ν’άξιώστ) την άνάληψιν εξουσίας, διά_νά βεβαίωσή ουτω 

τό άπαράδεκτον τής Συνόδου υπό τής ορθοδόξου θεολογικής συνειδήσε

ις καί του κλήρου,του εχοντος εκκλησιαστικόν φρόνημα, θεμελιουμε- 
νον επί τής ρήσεως του Κυρίου, ότι "ή βασιλεία ή έμή οΰκ εστιν έκ 

του κόσμου τούτου" καί τής κατηγορηματικής καί μοναδικής εις δυνα- 

μιν επιταγής του Κυρίου πρός τους ίδιους μαθητάς καί αποστόλους 

του Ευαγγελίου του "Οιδατε ότι οι δοκουντες άρχειν των εθνών κατα- 

κυριευουσιν αυτών καί οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών Ουχ 
ούτως δε έστ ι ν_έν ύμΐ ν" (Μαρκ. 10, 42 καί Ματθ. 20, 2 5)- Οι διακο- 

νουντες εις τόν λόγον του Θεού τής αγάπης καί εις τό άναίμακτον θυ 

σιαστήριον έπιτελουντες την άναίμακτον θυσίαν δεν δύνανται επί ού- 

δεμια προφάσει ουδό διά τής επιταγής τινός έστω και του λαού,νά 6ι 

αίρουν τόν λαόν καί νά καταδυναστεύουν καί καταπιέζουν αυτόν. "Ενε 

κα των λόγων τούτων αί αποφάσεις τής φερομενης ως Πείζονος Συνόδου 

είναι καί άντιευαγγελικα ί, δι'ό καί ή άντικανόνικότης αυτής μείζων 

είς πείραν έρχεται.

Β. - "Ενεκα τών προταθεντων λόγων παρέλκει ωσαύτως
α) ή έρευνα τών ανήκουστων θεωριών περί κατηγορητηρίου κατά
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των τρι,ών Μητροπολιτών, των συγκροτουντων την I. Σύνοδον της Εκ

κλησίας της Κύπρου, τάς οποίας ανταρται κληρικοί υπαγόμενοι εις 

τόν κατηγορούμενον αρχιεπίσκοπον προσήψαν, κατα παραβασ ιν των X. 

Κανόνων, περί δήθεν παρασυναγωγής τής Χέρας Συνοδου της Εκκλησί

ας της Κύπρου, ής τάς αποφάσεις κατεφρονησεν ο Πρόεδρός αυτής και 

ούτοι, έπ ι δε ίξαντες άνυπακοήν καί απείθειαν

β) ωσαύτως παρέλκει η ερευνά των κατα την προσκλησιν προς α
πολογίαν ενώπιον της εν λόγω ανυπόστατου Συνοδου, τών μελών της I. 

Συνόδου, τών άποτελούντων την απόλυτον πλειοψηφιαν της Ιεραρχίας 

της Αυτοκέφαλου 'Εκκλησίας τής Κησου Κύπρου, εφ οσον ου μονον την 
ΰπαρξιν αυτής έτόλμησε νά άγνοησή άλλα και επέτρεψεν εις εαυτήν 

νά περιλάβτ) μεταξύ τών δικαστών της I. Συνοδου της Κυπριακής Εκ

κλησίας καί μετάσχωσιν ο τε καθαιρεθείς αρχιεπίσκοπος και ο εξ αυ

τού έξηρτημενος Χωροεπίσκοπος Κωνσταντιας και ο εξηρτημενος βοηθος 

του Γίατρ ιάρχου ' Αλέξανδρέ ίας, ών ο πρώτος ητο και είναι και κατηγο

ρούμενος δι'απείθειαν καί έξύβρισιν της I. Συνοδου.

Τά γεγονότα ταυ τα συν ιστώσ ι ν παράβασ ι ν ττις κανονικής ταςεως 
καί ενότητος της 'Εκκλησίας,ήν εκληθη ν αναστηλώστ), και βαρύτατη ν 

επιδρομήν κατά τής Αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Κύπρου.

Γ.- Κατά ταύτα ή φερομένη ως Μείξων Σύνοδος είναι άκυρος και 
ανυπόστατος, ως συνιστώσα πραξιν αυθαίρετον καί παραβασιν τών προ- 

εκτεθέντων I. Κανόνων καί δή καί τού ΣΤ' Κανόνος τής Β Οικουμενι-
, Tt&ßüv,

κής Συνόδου καί τών συναφών καί συγκροτηθεισα ανευ συμφωνίας/ των ο
μόρων 'Εκκλησιών, του πρωτοθρόνου τής Κ/πόλεως και τής Εκκλησίας 

τής 'Ελλάδος καί άνευ άδειας τής I. Συνόδου τής Εκκλησίας τής 

Κύπρου, πράγματι δέ άποτελει επιδρομήν είς τόν χώρον αυτής ιεραρ
χών τών θρόνων 'Αλεξανδρείας, 'Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων, οίτι- 

νες άγνοήσαντες καί ευαγγελικός έπιταγάς καί κατηγορηματικας δια-
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τάξεις των r I. Κανόνων καί δή καί του ΠΑ' των ’Αγ« ’Αποστόλων κυρω- 

θέντος υπό της Πε νθεκτης Οικουμενικής Συνόδου, απετόλμησαν νά κα- 

ίταιρεσωσιν ερήμην τους τρεις μητροπολίτας καί ουτω νά καταλύσωσι, 

συμπράξε ι του καϋ-α ι ρεν εντός άτύπως άλλα κατηγορουμένου όμως εγκΰ- 

ρως αρχιεπισκόπου Μακαρίου, την 'Ιερόν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής 

Κύπρου, ήτις επί τή βάσει γνωμοδοτήσεως αρμοδίου καΰ-ηγητου, δι 

τιολογημενου απολύτως κατηγορητηρίου καθήρεσε τόν Αρχιεπίσκοπον, 

παραβάντα τούς τε Κανόνας καί τόν οΟργανικόν νόμον τής αυτοκέφαλου 

’Εκκλησίας τής Κύπρου καί διαπράξαντα πράξεις παρ ενορίαν.



Μέρος Γ'.

α) ’ Βπε ι δή η καθαίρεσις του εγκυρως κατηγόρησε ντο ς ^ρχΐ-επι- 
σκόπου Μακαρίου του Γ' είναι άκυρος, ένεκα τοϋ Κανόνας ΙΒ' τής Καρ- 

-βαγένης, ως ηρμηνεύ^η υπό του Βαλσαμώνος και ως εφηρμόσ&η εν τή

πράξει εις την 'Εκκλησίαν τής Κόπρου,

β) επειδή ή αρσις τής καθαιρέσεως ταυτης υπο της αυθαίρετου, 

αντικανονικής καί άντιευαγγελικής και δια τούτο ανυπόστατου φερομε- 
νης ως Μείζονος Συνόδου τής 5-14 'Ιουλίου είναι εξ υπαρχής άκυρος 

καί διά τούτο ανυπόστατος διά τους εκτε&έντας λόγους,

γ) επειδή καί ή καθαίρεσις των τριών μητροπολιτών υπο της εν 

λόγω Συνόδου είναι αντικανονική παντάπασιν και ανυπόστατος και ε
πειδή οϋτω προεκυψεν μέγα εκκλησιαστικόν πρόβλημα εν ττ) αυτοκέφα

λα ’Βκκλησ ίφ τής Κύπρου, ήτις εν τοις πραγμασιν κατέστη ακέφαλος, 

η δέ συγκρότησις Δ.Συνόδου εξ επισκοπών εισπηδησαντων εξ άλλων Βκ 

κλησιών υπό τήν προεδρίαν του καθαιρεθεντος αρχ/που αποτελεί σώμα 

αντικανονικόν μή δυνάμενον vu λαβτι κανονικας αποφάσεις,

διά τ a ν τ a

πρός λυσιν του μεγάλου κανονικού ζητήματος τής αυτοκέφαλου Βκκλη-
σίας τής Κύπρου έπιβάλλεται_ή συγκρότησ^ς_Κανονωκής_Μείζονος_Συνό- 

δου,άποτελεσθησομένης εκ 15 επισκόπων τών ομορων Εκκλησιών, Κων

σταντινουπόλεως καί 'Ελλάδος, αιτινες δεν μετεσχον τής αντικυ,νονι- 
κής Συνόδου, πράγματι δέ παρασυναγωγής, ^^τ^εκκλησι^ν^μως των τρι

ών άντικανονικώς καί ερήμην καθαιρεθέντων μητροπολιτών τής Κήσου, 

των συγκροτούνταν τήν I. Σύνοδον αυτής, προς την n.6.Παναγιοτητα 
τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην,έχοντα τά εκ των 'ΐ. Κανόνων Θ καί ΙΖ 

τής Δ' Οικουμ. εν Χαλκηδόνι Συνόδου καί τά εξ εθίμου κανονικά δι- 

κα ιάματα Ιπρβλ. Σάρδεων Μαξιμου; Οικουμενικός θρονος, 19 ί5) ■>
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'ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεχόμενος την εκκλησιν όύναται να 

καλέση καί νά συγκροτήση κανονικήν Με ίζανα Σύνοδον ες 6 επισκόπων 
έκ του Πατριαρχείου Κ/πολεως,λαμβανομενων εκ των δυο τάξεων:^^ής 

τάξεως προκαθεδρίας των -θρόνων καΐΡ^ων κατα τα πρεσβεία αρχιερωσυ — 

νης" ιεραρχών του θρόνου καί 7 εκ τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κα- 

τά τά πρεσβεία άρχιερωσυνης διά νά είναι η σύνθεσις αυτής κανονι- 

κώς αδιάβλητος.
'θ Οικουμενικός Πατριάρχης δύναται ενδεχομένως ν'άνα-^έση,διά 

τάς περιστάσεις,επί τή βάσει των αυτών αρχών και να εξουσιοδότηση 

εκπρόσωπον αυτού αρχιεπίσκοπόν η Μητροπολίτην να ουγκαλεση τοιαυ
τήν Σύνοδον εις περιοχήν υπαγόμενην τω Οικουμενικά Πατριαρχειω, ί- 

να ή εν λόγω Κανονική Μείζων Σύνοδος θεωρούσα καί κηρυσσουσα

α/ την άρσιν τής καθαιρέσεως και την καναιρεσιν του αρχιεπι

σκόπου Μακαρίου, άτε άντικανονικώς γενομένας, κατα τα ανωτέρω,

β/ την καθαίρεσιν των τριών Μητροπολιτών, γενομενην υπο συ

νόδου αντικανονικής καί άνυποστάτου,

γ/ έξετάση τό κανονικόν κατά του Αρχιεπίσκοπου κατηγορητή

ριο ν καί ενδεχομένως συγχώρηση τούτον, εφ όσον παραιτηθή τής κοσμι

κής εξουσίας, ήν παρά τάς ευαγγελικός επιταγάς του Κυρίου και τους 

' I, Κανόνας κρατεί, ώστε νά παύση νά δ ιχάζη τον λαόν ι να ουτω αναστη- 

λωθή τό κύρος τής 'Εκκλησίας.

’Η γνωμοδότησις αύτη όύναται νά υποβληθή μετά τής Βκκλησεως 

των ερήμην καί άντικανονικώς καθαιρεθεντων ιεραρχών τη α.Θ.Π. τω 
Οίκουμενικώ Πατριάρχη καί τή περί ^υτόν 'Αγία και 'ΐερ& Σ,υνόδω 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τή 'Εκκλησία τής Ελ/νάδος, ής η 

Διαρκής 'ΐερά Σύνοδος έχει πλειοψηφίαν έκ κανονικών 'Ιεραρχών καί 
συνεκροτήθη "κατά τά πρεσβεία άρχιερωσυνης" κατά τήν άρχαίαν κανό-
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v ικήν τάξ ι v.

Έγένετο εν '^θήναις τη 8η 'Οκτωβρίου 1973

'Ο Γνωμοδοτών

Καθηγητής Γερ. I. Κονιδάρης 

'Ομότυμος τής Γενικής 'Εκκλ.'Ιστορίας 

πρώην εντεταλμένος τής τακτικής έδρας 

του Κανονικού Δικαίου καί τής Ποιμαν- 

τικής καί τής έκτάκτου αυτοτελούς 

έδρας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος 

εν τω Πανεπιστημίω 'φθηνών
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Συμπληρωματικόν Σημείωμα 
εις τήν Γνωμοδότησιν του Καθηγ.Γ.Κονιδάρη

'Η σχεδόν άγνωστος άναθεώρησις του Καταστατικού Χάρτου της Εκ

κλησίας της Κύπρου του 1914 η γενομένη υπό της I.Συνόδου του 1929 

επί Κυρίλλου του Γ' 'αρχιεπισκόπου τής Νήσου, η δημοσιευθεισα προσ- 

φάτως, διά φωτοτυπικής αναπαραγωγής εκ του περιοδικού του ^π. Βαρ

νάβας (εν Λευκωσία 1975) κατ'ουδέν μεταβάλλει την γνώμην μου, ατε 

στηριχθεισαν πάντοτε εις τόν ΙΒ' κανόνα τής Ιίαρθαγέ νης. Ταυτην, ως 
γνωστόν, εςέθηκα τόσον τόν Μάϊον του 1972, οσον και τόν ιΐυγουστον 

του αυτοί) έτους καί εις την συνημμενην τω παρόντι παραρτήματι γνωμο- 

δότησίν μου τής 7ης ’Ιουνίου 1973, ήτοι ενα περίπου μήνα πρό τής 

συγκλήσεως τής Μειζονος Συνόδου, ήν τινες ωνόμασαν με σκληρότητα 
ληστρικήν, ως καταλύσασαν εν τοΐς πράγμασιν, άκύρως βεβαίως,τήν ^υ- 

τοκόφαλον 'Εκκλησίαν τής Κύπρου, ής ή Πολιτεία αντικανονικώς δρώσα 

εφαρμόζει τάς άκυρους οπωσδήποτε αποφάσεις.

Τό άναθεωρημένον Καταστατικόν εν άρ&ρφ 23 (σελ.394 η 14- του 

εν λόγω φωτοτυπικού κειμένου) ορίζει
α) ορΐώς ότι "προκε ιμένου 7ΐε ρ ί _καθα ι ρέσεως επισκόπου η Ιερά Σύνο

δος δικάζει ως προα,νακρ ιτ ικό ν_Δικαστήρ ι ον" „ 
β) ωσαύτως όρθώς ^^ο^ίζει οτι "εν ?ι περιπτώσει εύρφ στοιχεία ένο- 

χής του κατηγορουμένου επαγόμενα ως ποινήν την καθαιρεσιν, παρα- 
πέμπει τόν κατηγορούμενον επίσκοπον είς δίκην ενώπιον δικαστηρί

ου εκ δεκατριών επισκόπων".
γ) ωσαύτως όρθώς καθορίζει οτι "πρός συγκρότησιν τού δικαστηρίου 

τούτου ό Πρόεδρος τής *1.Συνόδου προσκαλει τά Πατριαρχεία τής 

Κωνσταντινουπόλεως, 'Αλεζανδρείας, αντιόχειας και Ιεροσολύμων 
καί τήν 'Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος όπως άποστείλωσιν άνά δύο επι

σκόπους, οιτινες μετά των επισκόπων τής νήσου έκτακτον Σύνοδον



καταρτίζοντες δικάσουσιν ως οι Ιεροί Κανόνες διακελευουσι". 
δ) όρ#ώς καθορίζει, ότι "άν δέ τις των 'Εκκλησιών μή άνταποκριθή εις 

την πρόσκλησήν προσκαλείται άλλη των ανω Εκκλησιών ν αποστειλή 

άλλους δυο επισκόπους.
ε) οΰ%ι_02&ώς καθορίζει ότι "του εκτάκτου τούτου δικαστηρίου η άπό- 

φασις είναι οριστική καί τελεσίδικος".
σο§αραί_ελλείψεις_του_αρθ2ου_τουτου είναι αΐ εξής. 'Κρχόμε- 

θα από τής τελευταίας.
α) Είναι προφανές, ότι τό άρθρον τούτο στηρίζεται εις τόν ΙΕ 

Κανόνα τής 'αντιόχειας τόν διακελεύοντα οτι "ει τις επίσκοπος, επί 

τισι έγκλήμασι κατηγορηθείς κριθείη υπό πάντων των εν τή επαρχία 
επισκόπων"(τ.ε. πομψηφεί)τότε δέν ΰπόκειται είς άναθεώρησιν ή απόφασις, 

του κατηγορουμένου μή δυναμένου νά ποιήσηται χρήσιν του εκκλητου 
(πρός τόν Πάπαν καί τόν Κ/π όλε ως λέγει ο Βαλσαμών, παρα Ραλλτ) καί 
Ποτλή 3, 133-4), ώς δέν δυνατοί νά ζητήση ο καθαιρεοείς καί μή άνα- 

γνωρίσας τήν άπόφασιν - εννοεί βεβαίως κανονικής Συνοδου - Δικαστη- 

ρίου, συμφώνως πρός τόν Δ' Κανόνα τής αυτής Συνόδου τής αντιόχειας. 

'Ενταύθα νομίζω, ότι ή λέζις "έγκλήμασι" δέον νά ερμηνευθή στενώς, 

οτε καί δικαιολογείται ή αυστηρότης, διότι μάλιστα εις περιπτωσιν 

εγκληματικής πράξεως κριθείσης υπό κοσμικού δικαστηρίου θά είναι α- 

διανόητον ή ’Εκκλησία νά μή καν-αιρέστ) καταδικασθεντα,

Κατά ταυτα δεχόμενος τό τελευταιον, Θεωρώ τήν τελεσιδικίαν του 
άρθρου 23 αντικανονικήν. παρεξήγησις πρέπει ν'άρθή, κατά τήν Κω- 

δικοποίησιν καί άναθεώρησιν των 'ΐ.Κανόνων. Τό έκκλητον εις πάσαν 

άλλην περιπτωσιν εκτός τής ανωτέρω, άρα καί εις τήν περιπτωσιν του 

Μακαρίου, πρέπει νά μείνφ άνέπαφον. Στηρίζεται άλλως τε τούτο εις 

τούς μεταγενεστέρους Κανόνας τής Δ' Οικουμ. Συνόδου, ήτοι τόν 0 

καί ΙΖ' αυτής.



β) Τό άρθρον 23 δέν έχει λάβει ύπ'όφει τό θέμα της "'κανονικής 

συνθέσεως", διότι δέν επιτρέπεται η 'Εκκλησία νά συγκροτή δικαστή- 

ριον κατά την βούλησιν τυυ Πατριάρχου η της Συνόδου, δυναμένων νά 
επιλέξωσιν τόν α' η τον β' επίσκοπον, ούχί 6έ τόν γ' η τόν 6'. 'Ε 

άμεροληψία καί ή ανεξαρτησία των ’Εκκλ. δικαστών άποτελουσιν προϋπο- 

θέσεις καί εις αυτήν την κοσμικήν δικαιοσύνην, διό καί ή 'Εκκλησία 

δέν δύναται νά υπολείπεται τής κοσμικής. "Οθεν διά νά είναι αμερό

ληπτος καί ανεξάρτητος ή δικαστική εξουσία, δέον ή συγκρότησις των 

εκκλ. δικαστηρίων νά γίνεται κατ'άδιαβλήτους_άρ%ός. 'Εφ'οσον δέ ή 

'Εκκλησία εν τή 'Ιστορία αυτής διεμόρφωσεν άρχάς συγκροτήσεως Συνό

δων α/ κατά τήν τάξιν "προκαθεδρίας των θρόνων" καί β/ κατά "τά πρε 

σβεΐα τής αρχιερωσύνης", τήν πρώτην εν τω Πατριαρχεία) Εί/πόλεως καί 
αρχαιότερον τήν δευτέραν εν Β.'^φρική, έπεται ότι ή Συγκρότησις του 

Πρωτοβαθμίου 'Εκκλ. Δικαστηρίου πάσης.Λυτοκεφάλου 'Εκκλησίας δέον 

νά γίνεται συμφώνως πρός τήν εν τή 'Εκκλησία άρχουσαν αρχήν (μίαν 

των ανωτέρω δύο), είς δέ τήν Κύπρον νά γίνεται κατά τήν αυτήν μέθο

δον. Ουτω οι δύο επίσκοποι εξ έκάστης των ομόρων 'Εκκλησιών καλού

μενοι δέον νά καθορίξωνται επί τη βάσει των ως άνω αρχών. 'Εάν δέ, 

ώς συμβαίνει νΟν εν Κ/πόλει (πρβλ. Βαρνάβα Τξωρτξάτου: Βασικοί θε

σμοί διοικήσεως των 'Ορθοδόξων Πατριαρχείων, '^θήναι 197^), ισχύου- 

σιν άμφότεραι αί ώς άνω άρχσί, τότε δέον ο εις μέν νά λαμβάνεται εκ 

τής Στήλης των θρόνων, ο δέ ετερος εκ των πρεσβειών αρχιερωσύνης.Φυ 

σικώς η πρόσκλησις του Προέδρου του δικαστηρίου θά γίνεται διά τής 
οικείας Συνόδου καί του Πατριάρχου ή ’ίψχ/που ('Ελλάδος), τής αδεί- 

ας χορηγουμένης υποχρεωτικως υπό τής Συνόδου τής οικείας 'Εκκλησίας 

Τό αυτό πρέπει νά ίσχύη καί είς περίπτωσιν άρνήσεως 'Εκκλησίας τι- 

νός καί κλήσεως ετέρας, ώς καί διά τήν "Εψεσιν.

Συμπέρασμα : α)Τό θέμα "κανονική σύνθεσις" δέον νά
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άντιμετωπισθή Ô ι ’ άναθεωρήσεως του Καταστατικού καί β ) εφεσις - εκκλη- 

τον ωσαύτως, διά μη εγκληματικές πράξεις. 'Η τελεσιδικία, όταν ο κα- 

ταδικασθείς δεν άσκήστι τό δικαίωμα του έκκλήτου είναι φυσική καί αν 

ετι ή άπόφασις τής καθαιρέσεως δεν είναι ομόφωνος .

Εις την περ ίπτωσιν του καθαιρεθέντος ’αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 

ή τελεσιδικία - έφ’όσον δέν υπήρχε διάταξις δικονομική - δύναται νά 

πριθή υπό τής Μείξονος Συνόδου, λαμβανούσης υπ’όψει την ακυρότητα 

τής πρωτοδίκου άποφάσεως. Φυσικώς ή νέα Με ιξών και Κανονική Σύνοδος 

αίρουσα την καθαίρεσιν διά τούς λόγους ούς έξεθεσαμεν, αλλά θεωρού

σα τό κατηγορητήριον απολύτως έγκυρον, δύναται επιεικώς κρίνουσα 
(κατ’οικονομίαν)^ νά τόν άπαλλάξ^ πάσης κατηγορίας, εάν ούτος πα

ραίτησή εντός βραχυτάτης προθεσμίας τής κοσμικής εξουσίας.

12 ’Οκτωβρίου 1973

Καθηγητής Γερ. I. Κονιδάρης

1) επιεικής κρίσις προσιδιάζουσα είς τήν φύσιν καί άρα τό πνεύμα 
της ’Εκκλησίας, αφόρα όχι μόνον τόν Μακάριον, νομίσαντα ότι υπη- 
ρετει τήν νήσον άλλα καί τούς 3 μητροπολίτας τούς καθαιρέσαντας 
αυτόν (άκύρως), ενεκα τής όρθότητος του κατηγορητηρίου, παραπει- 
σθέντες α/ εκ του άρθρου 14 του Παλαιού Καταστατικού Χάρτου, β/ 
τής γνωμοδοτήσεως ειδικού καθηγητού, γ/ τής βαθείας πεποιθήσεως, 
ότι ο ’Εθνάρχης ού μόνον παρεβη τούς όρκους του αλλά καί τόν Κα
ταστατικόν Χάρτην καί ότι επαυσε νά ωφελή τόν λαόν τής Κύπρου ε- 
χοντα τό άναφαίρετον δικαίωμα τής αΰτοδιαθέσεω^, δ/ εκ,τής, φθο
ράς τού κύρους τής ’Εκκλησίας, ’^.ναιτιολόγητοι&ειναι αι πράξεις 
τής "Μείξονος Συνόδου", δυναμένης νά έλε^χθή μόνον υπό μεγάλης Το
πικής Συνόδου ή Οικουμενικής, αι άκύρως όμως ληφθεισαι αποφάσεις 
"Μείξονος Συνόδου" είναι άκυρωτεαι έφ’όσον αυτή έκλήθη καί συνε- 
κροτήθη άκύρως, ως η τής 5-14 ’Ιουλίου 1973 εν Λευκωσία. Μόνον 
κανονικώς συγκαλουμένη καί συντεθειμένη,Σύνοδος, ως περιγράφεται 
άνωτέρω, δύναται νά κηρύξη άκυρους τάς άποφάσεις τής Ψευδοσυνόδου 
καί νά δικάση εγκύρως καί κατ’έφεσιν τόν ’αρχιεπίσκοπον ή επίσκο
πον Κύπρου, έφ’όσον υπάρχει έγκυρον, άτε κανονικόν, κατηγορητήρι- 
ον.
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A .- Τό Κείμενον Γνωμοδοτήσεις 
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ζητήματος τής Κύπρου 
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B.- Τό ερώτημα περί τής κανονικότητας 

τής "Μείζονος Συνόδου"

Γ.- Τό Κατηγορητήριου

Δ.- Γνωμοδότησις του Καθηγητοΰ 
ενώπιον τής Κεντρ.’Επιτροπής 
του Παγκ«Συμβουλίου ’Εκκλησιών 
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Η ΚΛΗΘΕΙ^ ΔΙΑ ΤΗΝ ÆOZTOAEN 

ΤΗΣ ΜΕΙΣΟΝΌΣ ΣΥΝΟΔΟΥ EN K Y Π ΡΩ L

*Υπό του Καθηγητού ^
%.Γερασίμου I. ^Κονιδάρη^ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών

1) Συμφωνώ, ότι η Μείζων Σύνοδος, η κληθεισα νά συνελθι^ εις 

Κύπρον πρύς λύσιν του όξυτάτου 'Εκκλησιαστικού ζητήματος της Νήσον, 
δύναται νά θεωρηθή, Ενδεχομένως, ως δευτεροβάθμιον Συνοδικόν Δικα- 

στήριον, άλλ'οόχί εν συνδυασμώ πρός τό αρθρον 14 του θεμελιώδους 

Κανονισμού της Εκκλησίας της Κύπρου, διότι τό αρθρον τούτο περιέ

χει αντικανονικός διατάξεις καί δη καί άνηκούστους εξ εποψεως δι

καίου. 'Ιδού οι λόγοι τ%ς άντικανονικότητος των διατάξεων:

α) 'Αγνοεί τόν Κανόνα ΙΒ' της Καρθαγένης η ορθότερον Καρχηδο- 
νος, Εν τω οποίφ καθορίξεται, ότι οι δικάξοντες 'Επισκόπους 'Επί

σκοποι δέον νά είναι τόν αριθμόν 12 ίδιά τούς Πρεσβυτέρους ορίζει 

6 καί διά τούς Διακόνους 3), ο_δέ_Πρόεδρος πρέπει νά είναι επεκει_- 
να τών δώδεκα. 'Η τοιαύτη άγνοια %το ευεξήγητος διά τό 1914, διότι 
τότΓκΙίΙΓ'Βλλάδι ήγνοεΐτο (μέχρι τού 1917) 6 Κανών της Καρθαγένης.

β) Διότι άγνοει τήν άρχήν, ήν όρθώς τό Πρώτον άρθρον τού αυ

τού Καταστατικού ορίζει, ώς θεμελιώδη. Κατά ταύτην ή Εκκλησία τής 

Κύπρου "κυβερναται καί διέπεται υπό τών Ιερών Κανόνων".
γ) Οί στηριζόμενοι μόνον εις τόν Κανονισμόν διά τήν έρευναν 

τού 'Εκκλησιαστικού ζητήματος τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου αγνοούν σχι 

μόνον τό ανωτέρω αλλά καί οτι οι Ιεροί Κανόνες υπέρκεινται 

αυτοκεφάλου,τό όποιον δέν είναι περιοριστικόν αυτών.
δ) 0Î αυτοί θέλουν νά αγνοούν, οτι είς τήν ερμηνείαν του ΙΒ 

Κανόνας τής Καρθαγένης περιέλαβεν ό Βαλσαμών, ευτυχώς, τήν εν ^υπρα 
εφαρμογήν αύτοΟ, καν’ήν ή καταδίκη τον ’κμαθουντος Ίωάννου ύπό 11 
ΪΤπρβλΤ'δ^ςΥνωτέριο περί του ίίρθρ.23 του 1A ναθ .Καταστ. τοΰ 1929.



'Επισκόπων εθεωρήθη ως άκυρος, προφανώς εξ υπαρχής, του εν Κ/πόλει 

πιθανώς ανώτερου Δικαστηρίου, δικασαντος κατ εφεσιν, μη εισελθοντος 

είς την συζήτησιν της ουσίας τής υποθέσεως, ένεκα τής αντικανονικής 

συνθέσεως του Κυπριακού 'Εκκλ. Δικαστηρίου. 'θ BREHIER θεωρεί τόν 

ορον "βασιλικόν βήμα" ως έκφράζοντα τόν θεσμόν ανωτέρου Δικαστηρίου, 

αποτελούμενου εκ του ΓΙατριάρχου Κων/πολεως (ητο τα μέσα του ΙΒ αι- 
ώνος ό Λουκάς ô Κρυσοβέργης),τήςΣυνόδου τοΟ Οικουμενικού Πατριαρχεί

ου καί τή:Βωμα"ικηΕ συγκλήτου.
2) Πρέπει νά θεωρήσωμεν ως πιθανώτατον, ότι ό αριθμός των 12 

'Επισκόπων, ως Δικαστών ενός Επισκόπου, του προεδρεύοντας του Δι- 

καστηρίου οντος δέκατου τρίτου, τελεί υπό την ροπήν δυο παραγόντων 

α/ του αριθμού των Δώδεκα Αποστόλων, του Κυρίου οντος του ϋνος, 

πέραν των δώδεκα καί β/ τής ανάγκης μειζονος εξασφαλισεως της αμε- 
ροληψίας τής κρίσεως. Είναι δε αξιοσημείωτου, οτι το μέν 1917 εν 
τή 'Εκκλησία τής 'Ελλάδος, είσηγουμένου εις τήν Κυβέρνησιν του 'Ε- 

λευθερίου Βενιζέλου του Τμηματάρχου των Εκκλησιαστικών Δμ. ^λιβι- 
ζ,άτου, έξεδόθη ό νόμος 729, δι'ου καθωρίσθη οτι τό Δικαστήριον,πρός 

κρίσιν 'Επισκόπων καί του Μητροπολίτου φθηνών, οι οποίοι προεβησαν 
είς τό ανάθεμα του Βενιζέλου, θά απετελεΐτο εκ δεκατριών Επισκόπων, 

ô δέ Κιτίου Μελέτιος, ο δημιουργός του Κανονισμού τής Εκκλησίας 

τής Κόπρου, γενόμενος Πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς εισήγαγε τόν αριφόν 

τούτον διά τό δευτεροβάθμιον Δικαστήριον.
'θ νόμος 5363 του 1932 περί 'Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων εν Ελ- 

λάδι καθώρισε δωδεκαμελές Πρωτοβάθμιον καί δεκατριμελές Δευτεροβάθ

μιον Δικαστήριον.
3) ’Αποτελεί βεβαίως πλάνην ότι οι τρεις Μητροπολιται, οι απο-

τελουντες τήν πλειοψηφίαν τής 'ΐ. Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κόπρου, 

εδέχθησαν, παρά τά ανωτέρω,νά προβουν εις την κα^αίρεσιν, μετά την 

είσήγησιν του Καθηγητου κ.Μουρατίδη, του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,



Ô οποίος βεβαίως παρεβίασε τούς 'Ιερούς Κανόνας.
4) 'Υπάρχει πρόσθετος σοβαρός λόγος μη αποδοχής η καλλίτερον 

άκυρώσεως τής επί ττ) βάσει του άρθρου 14 καί τής γνωματευσεως του 
ΚαθηγητοΟ καθαιρέσεως του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, διότι εν τοΐς 

'Εκκλησιαστικοις Δικαστηρίοις πρέπει να κυριαρχή,ανωτέρα της εν τοις 

ποσμικοΐς Δικαστηρίοις άρχούσης,αρχή τής αμεροληψίας.
Είναι ανήκουστος ή διάταξις του άρθρου 14, οτι εις τό δευτερο

βάθμιον εκκλησιαστικόν Δικαστήριον μετέχουν όχι μόνον οι πέντε νέοι 

'Επίσκοποι εκ των Πατριαρχείων Κ/πόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιόχειας 
καί 'Ιεροσολύμων καί τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, άλλα και οι τρεις 

δικάσαντες εις τό πρωτοβάθμιον. Κατα ταυτα το άρθρον 14 του Κανόνι 
ομου τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου δέν δύναται νά ληφθή υπ'όψιν παρά μό

νον ως πρός την ορθήν άρχαίαν αρχήν περί των ομόρων 'Εκκλησιών, αι 

οποιαι δέον νά καλώνται εις εκτάκτους περιπτώσεις ως βοηθοί της α

δελφής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τής Κύπρου.
"Οθεν τίθεται τό ζήτημα τής συνθέσεως καί τής δικαιοδοσίας τής

Μείζονος Συνόδου.-
Β%

Κλήσις, Σύνθεσις καί άρμοδιότης τής Μείζονος Συνοδου 

ήτις θά συνέλθτ) εν K I Π P Ü ι

Ποιος ήδύνατο νά τήν καλέση;
1) '^ναμφιβόλως ούτε ο κατηγορούμενος 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

ούτε τά μέλη τής Συνόδου τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου δύνανται να συγ- 
καλέσουν Κείζονα Σύνοδον, διότι ο μέν Μακάριος θά κριθή, οι δέ τρεις 

Μητροπολιται φρονουντες οτι άπετέλουν κανονικόν Δικαστήριον, εκρι- 

ναν καί κατεδίκασαν.
2) Λόγω όμως τής διαστάσεως, ήτις επήλθεν εν τή Συνόδω τής Εκ

κλησίας τής Κύπρου, ό "'Αρχιεπίσκοπος" Μακάριος ηδύνατο να καμη εκ-



χλησιν εις τάς άδελφάς 'Εκκλησίας, ενα συγκροτήσουν Εείζονα Σύνοδον 

έστω καί μετά παρέλευσήν μηνός, έφ'οσον τό αρθρον 14 του Κανονισμού 
εξ, έπόψεως κανονικής καί εξ έπόψεως ουσιαστικής δεκαεεκής, εεναε ά- 

παράδεκτον. Οε τρεις Μητροπολεταε, ώς Σύνοδος της αυτοκέφαλου Εκ
κλησίας της Κύπρου, δύνανταε νά συμπαρεδρεύσουν, χωρίς δικαίωμα ψή

φου έφ'οσον έδίκασαν καί κατεδίκασαν, δύναταε όμως εξ ονόματος των 

τριών νά παραστή ό όρεσθεες Τοποτηρητής του 'ιψχεεπεσκοπεκου θρό

νου.
3) "Ενεκα του υπό κρεσεν θέματος δέν έπετρέπεταε νά παραστή 

οΰδείς τών Πατριάρχων, έφ'οσον έξήνεγκε γνώμην επί του Εκκλησιαστι

κού ζητήματος τής Ευπρου.
4) 'Η σύνθεσες τής Μείζονος Συνόδου δέον να στηρίζεται εις τας 

ώρεσμένας έν 'ανατολή κρατουσας άρχάς, ήτοε τήν τάξεν τών θρόνων, 

ώς συμβαίνει έν Εων/πόλεε καί Ευπρω καί τά πρεσβεία ^ρχεερωσυνης.
5) Τήν προεδρίαν τής Συνόδου δέον να εχή ο εκπρόσωπός του Πα

τριαρχείου κατά τήν κρατούσαν κανονεκήν τάξεν των Πατριαρχείων καί 

άυτοκεφάλων 'Εκκλησιών. 'θ πρόεδρος Μακάρεος θά παραστή ως ποεουμε- 

νος χρήσεν του ενδίκου μέσου του εκκλητου.
6) 'αναμφεβόλως ή Μείζων Σύνοδος εεναε υποχρεωμένη νά έξετάση 

τήν περεπτωσεν του 'αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί νά κρατήσή τό κΰρός 

της ώς οργάνου τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας καθολου.
7) Εατά ταυτα συμφωνώ, οτε ô δεκασθεες 'αρχιεπίσκοπος Μακαρεος 

δέν δύναταε νά συγκαλέση τήν Μεεζονα Σύνοδον αλλά δύναταε νά προσφύ- 

γτ) εις αυτήν, διαφωνώ όμως ρεζεκώς προς την απόψεν, οτε Μεεζων 

Σύνοδο^'εεναε A PRIORI άκυρος, δεότε δέν υπάρχει άλλον οργανον 
κρεσεως τής υποθέσεως, ήτες προεκλήθη έκ τής μή εφαρμογής του ΙΒ. 

κανόνος τής Εαρθαγένης έν Εύπρω καί δέν εεναε δεκτόν, οτε ημπορεε 

νά έφαρμοσθή τό απαράδεκτον, ως εδεεχθη ανωτέρω, αρνρον 14 του Εα 

ταστατεκου τής Εκκλησίας της Κύπρον.



6) 'Η Μειζων Σύνοδος είναι, υποχρεωμένη νά θεωρήσ^ ολόκληρον τό 

υλικόν τό οποίον ci φορά εις τό εκκλησιαστικόν πρόβλημα της Κύπρου εξ 

έπόψεως κανονικής καί νά αποφανθή επι της ουσίας της υποθεσεως,περι 

της οποίας υπάρχει καί απαράδεκτος ενέργεια των Ηγουμένων και του 

'Επισκόπου Κωνσταντ ίας Χρυσοστόμου $ οιτινες απετολμησαν να χαρακτη

ρίσουν ως παρασυναγωγήν την Ιεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Κυπρου. 

Είναι δε εύλογος ή σκέψις ότι καί εκείνος, ο οποίος θεωρεί την απο- 

φασιν τής καθαιρέσεως ως άκυρον είναι υποχρεωμένος να δεχθή,οτι δια 

λόγους τάξεως δέον νά μη την παρακάμψτ) αλλά νά αναμείνφ μέχρι τής 

κανονικής υπό αρμοδίου οργάνου κρίσεως. Μετά πολλής δε τής θλιψεως 

είμαι υποχρεωμένος νά διαπιστώσω, ότι ο κατηγορηθεις αρχιεπίσκοπος 

αντί νά προσφύγτ) αμέσως εις την κρίσιν Μείζονος Συνοδου απο τής ίης 

Μαρτίου 1975 μέχρι σήμερον μετήλθε την πολιτικήν δυνάμεως καί περι- 

εφρόνησε, παρά τούς *1.Κανόνας τήν Σύνοδον, καιτοι πάντοτε ο αδικού

μενος οφείλει νά έπιδιώκτ) τήν διά κανονικών μέσων αρσιν τής κατα 

τήν γνώμην του αδίκου αποφάσεως.
9) "Ενεκα των ανωτέρω λόγων δεν είναι δυνατόν να γιντι δεκτός 

ο ισχυρισμός περί δήθεν αντικανονικής αποφάσεως τής ΙερίΖς Συνόδου 

τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου, διότι είναι όντως αντικανονική, καί να 

οικοδομηθή επί του "δήθεν" θεωρία περί τής αναγκης μη επεμβασεως 

εις τά τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου, διότι αι αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι 
πρέπει νά επεμβαίνουν μετ’εκκλησιν προς τον Οικ. Πατριάρχην ή τον 

’Αλέξανδρέίας, αν ο πρώτος αρνηθή, εις τα εσωτερικά ζητήματα της 
'Εκκλησίας τής Κύπρου, αφού μάλιστα πρώτον και αυτό το απαράδεκτο ν 
άρθρον 14 σχηματίζει δευτεροβάθμιον ’Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον,μέ 

πλειοψηφίαν εκ των αντιπροσώπων των ομόρων Εκκλησιών, δεύτερον δέ 

υπάρχει σοβαρά διαίρεσις εις τήν 'Εκκλησίαν τής Κύπρου, εφ οσον ο 

αρχιεπίσκοπος κατεδικάσθη καί προβαίνει εν τούτοις εις πολλας ενερ- 
γείας, βεβαίως αντικανονικός. Δέν έχομεν κανένα άλλο μέσον διά νά



λυσωμεν την βαρείας μορφής έκκλησιαστικήν διένεξιν τής Κύπρον,αφού 

ô μέν Μακάριος δέν προσέφυγεν εγκαίρως εις Εείζονα Σύνοδον, οι δέ 

άποτελοΰντες την πλειοφηφίαν τής I.Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κύ

πρου δεν προέβησαν εις την διόρθωσιν του Καταστατικού,συμφωνως προς 

την επιταγήν του άρθρου 1 αυτόν, ώστε να συγκροτήσουν κανονικόν πρω
τοβάθμιον Δικαστήρ ιον έκ 10 Επισκόπων εκ των ομορων Εκκλησιών,εις 

ούς Θάπροσετίθεντο οι ίδιοι οι τρεις. Είναι ενδεικτικόν τής πεπλα- 
νημένης κρίσεώς των, ότι έθεώρησαν δυσκολώτερον τό εργον τής διορθώ- 

σεως του Καταστατικού συμφωνως προς τους I. Κανόνας, απο την καν-αί- 

ρεσιν του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'.

LïJL5JLLîï-_5JL
α) 'Η ΜείΙων Σύνοδος, άποτελουμένη τό όλιγώτερον έκ 13 'Επισκό- 

πων, είναι ανώτερον Διοικητικόν όργανον, δυναμενον να κριντ] και ως 
πρωτοβάθμιον ή δευτεροβάθμιον, άναλόγως των περιπτώσεων, Εκκλησια

στικόν Δικαστήριον.
β) Είναι πεπλανημενη ή γνώμη ότι η Μειζ,ων Σύνοδος δεν είναι αρ-

, , , > *μόδιον όργανον, διά νά λύστ) την κυπριακήν εκκλησιαστικήν κρισιν, εφ
όσον οι 'ΐ. Κανόνες δέν έχουν άλλο μέσον πρόσφορον καί δια την Εκ

κλησίαν τής Κύπρου.
γ) Καί άν ετι δέν ύπήρχεν ή εν άρθρφ 14 βου/νησις του νομοθέτου 

του Καταστατικού Χάρτου τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, περί υπάρςεως δευ- 

τεροβαθμίου εκκλησιαστικού Δικαστηρίου εκ_των_ομορων_Εκκλησιων καί 

πάλιν, έκ λόγων ανάγκης, θά επρεπε νά συγκληθή η Μειζων Σύνοδος ως 

αρχαίος θεσμός έν τω όποίω ευρίσκει τήν εφαρμογήν της η αρχαιότερα 
του 4ου αί. αρχή περί κλήσεως των ομόρων Εκκλησιών, προς συναντιλη- 
ψιν έκκλησίας τινός. 'Η Σύνοδος τής Κυπρ.'Εκκλησίας είναι υποχρεωμέ

νη νά ακούσφ καί νά συζητήστ] τήν γνώμην καί τήν απόφασιν τής ^είζο- 

νος Συνόδου^,διότι μόνον δι'αυτής δύναται νά έκδηλωθή ή συμπαραστασις 

των αδελφών 'Εκκλησιών,έφ'όσον υπάρχει μία άπόφασις περί καθαιρέσεως 
1.'Εννοείται κανονικώς κατά τήν ανωτέρω γνωμοδότησιν.
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Αρχιεπισκόπου,ή δποία η πρέπει νά &ρ0ή η πρέπει νά άχθρ εις τό 

στάδυον της τελεσιδικίας, άλλά πάντοτε πατά τούς Ί.Κανόνας. Βεβαίως 

πρέπει νά ληφθρ υπ'όψιν ότι ou τρεις Μητροπολΐται,παλαιά μέλη της 

Έθναρχούσης 'Εκκλησίας,βλέποντα ότι 6 'Αρχιεπίσκοπος, παρακάμπτων 

τόν όρκον καί τάς υποχρεώσεις του,ώς παλαιού Εθνάρχου,συνεργε 

τό νά καθορίσρ Ενδεχομένως τήν τύχην του 82% του πληθυσμού τό 18% 

διά της άναμείξεως του τέως 'Εθνάρχου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,είχε 

Ενα επί πλέον λόγον νά ζητρ, Χ^Ρΐν_τού_Λαού_καί_τού_κύρους_τής__ηκ- 

χλησίας, τήν άπομάκρυνσιν του 'Αρχιεπισκόπου από τήν πολιτικήν, h 

πολιτική εξουσία του 'Αρχιεπισκόπου διήρκεσε πέρα του δέοντος. Ταυ- 

τα χνωρίζουσα_η_Μείζων_Σύνοδος καί μή συζητούσα, είναι_υπο%βεωμ,ενη 
νά εφαρμόσρ τούς Ί.Κανόνας καί νά μή δεχθρ οιασδήποτε σκοπιμότητας

δ) 'Εν όψει των λεχθέντων περί τού ΙΒ' κανόνος τής Καρθαχένης 

φαίνεται μοι άναπόφευκτον νά αρρ αμέσως τήν καθαίρεσιν τού ^ακαρίου 
διά λόγους κανονικούς καί ήθικούς, &λλά_καί_νά_θεωρήσρ_τούτον__άμέ-

σως ώς_κατηγορούμενον_κα^_νά_καλέστ]_τούτοv_j__eντός_εύλόχου—ΧΡ2ϊ22ι

νά παραιτηθή, ώστε νά_μή_παβαπεμφθρ_είο_κανονικήν_Δίκ]]ν.Ευρισκομένη
ή Μείζων Σύνοδος πρό των αληθειών τούτων δύναται νά παρέμβρ,ως ει-
ρηνοποιός αφού διαπίστωσή,ότι εξηντλήθη παν όριον ανοχής τής Εκκλη 

σίας εις τήν περίπτωσιν τού κατηγορουμένου 'Επισκόπου,ο οποίος δυ-
ναται νά παραμείνρ μετά των μελών τής Συνόδου μόνον ως αληθής ήθι 

κός συβπαβαστάτης_τού_λαού,διά τήν εξασφάλισιν τού άναφαιρέτου και 

ειρηνικού δικαιώματος του Κυπριακού λαού,δι αυτοδιάθεσιν. Δια )
εφαρμογήν τής ανωτέρω προτάσεως, εφ_ης_δεν_δυνατα_ι_νά_συζοτήατ]-- ]_

Μείζων Σύνοδος,είμαι έτοιμος νά παράσχω προφορικάς εξηγήσεις.

'Εν ’ Αθήνα ι ς τρ 7r)_£lou ν£ου ^73
Καθηγητής Γεράσιμος Ι.Κονιδάρης 

ομότιμος τής Γεν.'Εκκλησιαστικής Ιστό- 
ρίας, τ.εντεταλμένος τού Καν. Δικαίου 
καί τής Ποιμαντικής εν τω Παν. Αθηνών 
ν /ι 11R γ. η λ ο r ττηηό ττώ Π/γε ίω Αλεξάνδρειάς



Τό ’ΕρώτημαΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Δαμάρεως 5)
A Q Η N A I Τ.Τ.506

______ ’Αθήναι τή 10 Σ/βρίου 1973

Ηρός τόν 'Αξιότιμον Καθηγητήν του 'Εθνικού 

Πανεπιστημίου 'Αθηνών %.ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ ΚΟΝΙΔΑΡΗΝ

ΕΝΤΑΥΘΑ

Γνωρίζων καλώς τήν άφοσίωσίν σας είς την αλήθευαν καί τό 
γεγονός, ότι διετελόσατε Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου εν τί) 
Θεολογική Σχολ?) του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, είς προσωρινήν διαδο- 
χήν του αειμνήστου Καθηγητου Αμιλκα Αλιβιματού, και γνωριζων 
ωσαύτως, ότι θεωρείτε εαυτόν δόσμιον όρκου, τόν οποίον εδώσατε 
διά τόν αγώνα τής ένώσεως τής μαρτυρικής μας Κυπρου μετά τής μη- 
τρός 'Ελλάδος, τήν 7/5/1953, εν τώ οικω σας, μετά των λοιπών 
ορκισθέντων 'Αρχιεπισκόπου Κυπρου Μακαρίου και Συνταγματάρχου 
τότε Γεωργίου Γρίβα Διγενή, απευθύνω προς Υμάς την θέρμην πα- 
ράκλησιν, όπως μοί γνωρίσητε εάν η "Μειζων Σύνοδος" εγκυρως συ- 
νεδρίασεν εν Κύπριο κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον παρελθόντος μη
νάς 'Ιουλίου καί κατ'άκολουθίαν εάν αι πράξεις αυτής περί αρσε- 
ως τής καθαιρέσεως του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και καθαιρεοεως 
εν συνεχεία των τριών Μητροπολιτών είναι έγκυρος.

Τό ερώτημα τούτο είναι δι εμε βαρυσήμαντου, καθόσον αφορά 
είς τήν [δικήν μου εκκλησιαστικήν τοποθετησιν, ιδιαιτέρως δε θα 
με ένδιέφερον νά γνωρίσω σχετικάς απόψεις σας, τας οποίας ως 
Σύμβουλος από τής εποχής του αειμνήστου ΙΙατρ ιαρχου Χριστόφορου 
του ’Αλεξανδρινού Θρόνου, συνεβουλεύσατε την Α. Μακαριότητα,τον 
Πατριάρχην ’Αλέξανδρέ ίας κ.Νικόλαον καί αι οποία ι εκ πληροφορι
ών , τάς οποίας είχομεν εν Κύπρω, δεν εληφθησαν υπο τούτον υπ ο- 
ψιν.

Μετ' ευχαριστιών πολλών 

*0 'Αμαθουντος Καλλίνικος



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ_ΤΗΣ_ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ_ΤΗΣ_ΚΥΠΡΟΥ '

ΠΡΟΣ ΤΟΝΜΑΚΑΒΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΕΣ ΚΥΠΡΟ 
χ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ Γ% ΙΕΡΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ

Ή 'Ιερά Σύνοδος της 'Αγιωτάτης 'Εκκλησίας της Κύπρου συνελ- 
θουσα σήμερον τή 21 ρ Φεβρουάριου 1973 εν τρ εν Λεμεσώ Ιερά Μητρο- 
πόλευ Κιτίου, ώς τό 'Ανώτατον Δικαστήριον α' βαθμού τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου, κατά τά διακελευόμενα διά των άρθρων 9 (ί&'), 10 14
του Καταστατικού Χάρτου τής 'Εκκλησίας ημών, απεφάσισεν αυτεπαγγέλ- 
τως, 'όπως παραπέμψρ καί ε ισαγάγρ καί δ ή διά του παρόντος παραπέμπει 
καί εισάγει 'Υμάς εις δίκην ενώπιον αυτής διεξαχθησομένην τρ 20ρ 
Μαρτίου 1973 καί ώραν 10ην π.μ. εν τρ εν Λεμεσώ 'Ιερά Μητροπόλει Κι- 
τίου μέ τήν κατηγορίαν ώς αυτή εκτίθεται εις τό παρά πόδας Κατηγο
ρητήριου.-

K A τ_η_γ_ο_ρ_η_τ_η_ρ_ι_ο_ν

Κατηγορεΐσθε υπό τής Ιεράς Συνόδου, ενεργουσης αυτεπαγγελ— 
τως, επί τω ότι:

Κατά παράβασιν των 'Ιερών Κανόνων των παρατιθεμένων εν τψ 
συνημμένα; ωδε πίνακι A ' έπεδ ιώξατε δ ι εκλογών - και δ ή των διε- 
ξαχθεισών εν Κύπρω κατά Δεκέμβριον του 1959, Φεβρουάριον του 1968 
καί Φεβρουάριον του 1973 άντιστοίχως πρός εκλογήν καί ανάδειξιν 
του Προέδρου τής Δημοκρατίας τής Κύπρου - και την 16ην Αυγουστου 
1960 άνελάβετε τό κοσμικόν καί πολιτικόν άξίωμα του Προέδρου τής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου καί έκτοτε ασκείτε τούτο αδιαλείπτως,καιτοι 
δέ κληθέντες, ΐνα παραιτηθήτε του εν λόγω αξιώματος, δι' εγγράφων 
των τριών Μητροπολιτών τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου υπό ημερομηνίας 
2 Μαρτίου 1972, 27 Μαρτίου 1972, 1 'Ιουνίου 1972, 18 Σεπτεμβρίου 
1972, 19 'Οκτωβρίου 1972, καί 25 'Ιανουάριου 1973 άντιστοίχως, ώς 
επίσης καί διά τής άποφάσεως τής Ιεράς Συνόδου υπό ημερομηνίαν 8 
Δεκεμβρίου 1972 (πιστόν άντίγραφον τών οποίων εγγράφων συνάπτεται 
ωδε εν πίναξι Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ καί Η άντιστοίχως), Υμείς άντετά-



ζατε netC αντιτάσσετε επίμονον αρνησιν να συμμορφωθητε προς τάς εν 
λόγω εισηγήσεις καί άπόφασιν, ως τούτο διαπιστουται εργω αλλα καί 
λόγω καί δή διά των απαντητικών 'Υμών επιστολών υπό ημερομηνίας 19 
Μαρίίου 1972, 10 'Ιουνίου 1972, 18 'Οκτωβρίου 1972, 50 'Οκτωβρίου 
1972, καί 18 Δεκεμβρίου 1972 άντιστό ίχως (πιστά αντίγραφα των οποί
ων επισυνάπτονται ώδε εν πίναξι 1, 2, 5, 4, καί 5 αντιστό ίχως).

Έν τη εν Λεμεσω 
'Ιερά Μητροπόλει Κιτίου 
τη 21η Φεβρουαρίου 1973

ΣΗΜ. 'Επισυνάπτεται Κλητήριον Θέσπισμα.



13 -

:ΠρΑ_ΣΥΝ0Δ0Σ_ΤΗΣ_ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ_ΤΗΣ_ΚΥΠΡ0^

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΕΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 
χ.χ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ, ΙΕΕΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ

Κ Λ Η Τ_Η_Ρ_Ι 0_Ν__ Θ_Ε_Σ_Π_1_Σ_Μ_Α

Καλεΐσθε διά του παρόντος, ΐνα έμφανισθήτε ενώπιον της Ιερας 
Συνόδου, συνερχομένης έν τρ έν Λεμεσω 'Ιερά Μητροπόλει Κιτίου τρ 
4% Απριλίου 1973 καί ωψαν 10ην π.μ., ως του Άνωτάτου Πρωτοβαθμί
ου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της 'Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, 
συνωδά ταις οίκείαις διατάξεσι του Καταστατικού ( %ρθρα 9 (ι&'),10 
καί 14) διΆκρόασιν της καθ''Υμών κατηγορίας, ως αϋτη,διατυπουται 
εν τω προδιαληφθέντι Κατηγορητηρίω. Καλείται επίσης η. Υμετερα Μα- 
καριότης, όπως ύποβάλρ ήμιν Εγγραφον Απολογίαν εις τήν έν λόγψ κα
τηγορίαν έντός είκοσι μιας ήμερων, Από της έπιδόσεως του παρόντος.

Έ6ν ή Ύμετέρα Μακαριότης έπιθυμρ, ΐνα καλέστ] μάρτυρας, όπως 
δώσωσι μαρτυρίας η προσαγάγωσιν Αποδεικτικά στοιχεία ένώπιον της 
'Ιερας Συνόδου, δέον όπως προβρ εις τάς Αναγκαίας διευθετήσεις,ινα 
έξασφαλισθρ ή προσέλευσις των μαρτύρων τούτων ή ή προσαγωγή των εν 
λόγω Αποδεικτικών στοιχείων.

Έάν παραλείψητε νά έμφανισθήτε ενώπιον της Ιερας Συνόδου 
εις τόν προαναφερθέντα τόπον καί χρόνον, ή 'Ιερά Σύνοδος θελει χω- 
ρήσει εις τήν διάγνωσιν καί κρίσιν τής ΰποθέσεως ερήμην Υμών.

Πάντα τά έγγραφα καί πάσαι αι σχετικαί ειδοποιήσεις δέον, 
όπως Απευθύνωνται πρός τήν Ίεράν Σύνοδον τής 'Εκκλησίας τής Κύ
πρου διά τής 'Ιερας Μητροπόλεως Κιτίου, είς Λεμεσόν.

Έν τρ εν Λεμεσω 
'Ιερά Μητροπόλει Κιτίου 
τη 21ρ Φεβρουάριου 1973
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’ Αποστολ ικο.ί _Κα νό νε ς :
” ’ Etc ί σκοπος , η πρεσβύτερος , η δ ι (χχο ν ο ς , κοσμικάς φροντ ιδας μ Ή 
άναλαμβανέτω" εί δέ μή χαθαιρείσθω". (Άποστ.Καν.στ')

" Ε'ίπομεν, ότι ού χρή επίσκοπον, η πρεσβύτερον χαθιέναι εαυτόν 
εις δημοσίας διοικήσεις, αλλά προσευκαιρεύν ταΐς έκκλησιαστι- 
χαΐς χρείαις. "Η πείθέσθω οδν τούτο μή ποιειν ή καθαιρείσθω. 
Ούδείς γάρ δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν, κατά τήν Κυριακήν 
παραχέλευσιν". ('Αποστ. Καν.πα')

"'Επίσκοπος ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, στρατεία σχολάξων καί 
βουλόμενος άμφότερα κατέχειν, Ρωμαϊκήν αρχήν, καί ιερατικήν 
διοίχησιν, χαθαιρείσθω. Τά γάρ Καίσαρος, Καίσαρι xaC τά του 
θεού, τω θεώ". ('Αποστ.Καν.πγ')

0 ίχουμενικής_Συνόδου;

Κανών Τ'.

"^Ηλθον εις τήν 'Αγίαν Σύνοδον, οτι των εν τω χλήρω χατειλεγμέ- 
νων τινές, δι'αίσχροχέρδειαν, άλλοτρίων χτημάτων χύνονται, μυ- 
σθωταί, καί πράγματα κοσμικά έργολαβούσι, τής μέν τού θεού 
λειτουργίας χαταρραθυμούντες, τούς δέ των κοσμικών υποτρέχο ν- 
τες οίκους, καί ουσιών χειρισμούς αναδεχόμενοι διά φιλαργυρ ί- 
αν. "Ωρισε το ί νυν ή άγια καί μεγάλη σύνοδος, μηδένα τού λοι
πού, μή επίσκοπον, μή κληρικόν, μή μονάζοντα, η μισθούσθαι 
χτήματα, ή πραγμάτων έπεισάγειν εαυτόν κοσμικαΧς διοιχησεσι 
πλήν ε ί μήπου εκ νόμων καλείτο εις αφηλίκων απαραίτητον επι- 
τροπήν' ή δ τής πόλεως επίσκοπος εκκλησιαστικών έπιτρέψοι 
φροντ ί ζειν πραγμάτων, ή ορφανών ή χηρών απρονοήτων, καί των 
προσώπων τών μάλιστα τής εκκλησιαστικής δεομένων βοηθέίας, 
διά τόν φόβον του Θεού. Ε ί δέ τις παραβαινων τά ωρισμένα 
τού λοιπού έπιχειρήσοι, 6 τοιούτος εκκλησιαστικούς υποκείσθω 
έπιτιμίο ις" .

Κανών Ζ'.

" Τούς άπαξ εν χλήρω τεταγμένους, ή καί μοναστάς, ώρίσαμεν μή- 
τε επί στρατέίαν, μήτε έπί αξίαν κοσμικήν ερχεσθαι η τούτο



τολμώντας, καί μή μεταμελουμένους, ώστε επιστρέφαι επί τούτο, 
ο διά θεόν πρότερον ε'ίλοντο, άναθεματίζεσθαι".

ÜB' εν Κων/πόλει_Συνόδου:

Κανών Ια'
" Toùc πρεσβυτέρους, η διακόνους, κοσμικός αρχάς, η φροντίδας 

άναδεχομένους, η τάς εν τους ουχο υς των αρχόντων λεγομένας 
κουρατωρείας, οI θείοι καί ιερού κανόνες καθαυρεσει καθυπο— 
βάλλουσι. Τούτο ο%ν καί ημείς έπικυροΰντες, καί περί των λου- 
πων, των εν τω κλήρω κατ ε υλεγμένων διοριζομεθα ως ει τις αυ— 
των κοσμικός άρχάς μεταχειρίζοιτο, η τάς εν τοΐς των αρχόντων 
οίκοις, η προαστείοις λεγομένας κουρατωρε ίας αναδέχοιτο, του- 
τον του οικείου κλήρου έκδιώκεσθαι" ουδείς γάρ δυναται, κατά 
την του Χρίστου του αληθινού Θεού ημών αυτολεχτον καί αψευδε- 
στάτην φωνήν, δυσί κυρίους δουλεΰε ιν!Ι.

Καρθαγένης:
Κανών Ιη'

"'Ομοίως ήρεσεν, ΐνα επίσκοποι, καί πρεσβότεροι, καί διάκονοι, 
έχλήπτορες μή γίνωνται, ή προχουράτορες, μηδε εκ τίνος αισ
χρού ή άτιμου πράγματος τροφήν πορίζωνται* οφείλουσι γάρ απο- 
βλέψαι εις τό γεγραμμένον* ουδείς στρατευόμενος τω Θεω,εμπλέ
κε ι εαυτόν πράγμασι κοσμικούς .



Γνωμοδότησές τοϋ Εα0ηγητοϋ κ.Γερ. Κονιδάρη 
ενώπιον της Κεντρ.Επιτροπής τοϋ Παγκοσμίου
Συμβουλίου 'Εκκλησιών, συνελΟοΰσης εις Νιγηρίαν

Enougou, janvier 1965

Aux membres du Comité central eu a l'usage de la presse

Exposé rédigé par le prof. G. Konidaris (Athènes), me ni ore du 
Comité central du Conseil oecuménique des Eglises, à la suite de 
la discussion du 20 janvier 1965 et des éclaircissements qu'il a 
donné au cours de la séance sur la

QUESTION DE DA POSITION DE D'ARCHEVEQUE MADARIOS COMME CHEF 
DE D'EGDISE NATIONADE ET CHEF DE DA PODITIQUE DE CHYPRE.

(Court résumé destiné à supprimer les malentendus et les fausses 
interprétations de la presse occidentale)

Depuis 1' époque oû l'archevêque Makarios, comme chef de 
l'Eglise indépendante - décrétée depuis 451 après J.C. par le 
troisième Concile oecuménique a été élu président de la nouvelle 
démocratie de Chypre (1959) ■> on demande en Occident et en Améri 
que comment il est possible qu'un évêque, un dirigeant d'Eglise, 
puisse ajouter à cet état un pouvoir politique et fonctionner 
comme homme d'Etat et chef d'Etat.

Cette situation est pourtant parfaitement compréhensible pour 
un historien de l'Eglise et pour tout vrai connaisseur de 1 Orient, 
de sorte que le soussigné se sent le devoir d'expliquer cette 
situation:

a. Dans les territoires d'Orient occupés par les Turcs 
(Calorique et Jannina, 1450; Constantinople, 1453)? les éveques 
ont été revêtus de certains privileges par les sultans de 1 Empire 
ottoman.

b. Par ces privilèges inscrits dans les Ordonnances turques, 
les chefs d'Eglises étaient élevés au rang de chef de la nation 
(ethnarque) et reconnus comme tels à vie par 1'Empire ottoman.

Quant au patriarche oecuménique, il était reconnu comme le 
chef national des "Romains", c'est-à-dire des habitants de l'ancien 
empire byzantin (Grecs, Slaves, etc.;



c. Cette coutume n'a jamais été consedérée comme une nouveauté 
par les Turcs, elle était plutôt un héritage de leurs prédécesseurs 
les Arabes (l'Aman, droit fondé sur le Coran), Dorsqu'en 637 le 
Sultan Homar s'empara de Jérusalem, il revêtit le patriarche de 
Jérusalem de privilèges.

C'est ainsi qu'une tradition s'est établie en Orient,qui avait; 
pour signification de permettre au chef de l'Eglise d'etre reconnu 
comme protecteur des droits humains des sujets chrétiens par les 

Arabes ou par 1'Empire ottoman.
d. Chypre est tombée aux mains des Turcs en 1571, mais 

l'archevêque de Chypre n'a reyu que plus tard les attributs de chef 
national. C'est environ.il y a 300 ans qu'il a été reconnu comme 
ethnarque par le sultan. C'est 1'évolution de Chypre qui eso 
déterminée de la même manière que celle de Constantinople (14-53 
1923). Depuis 300 ans, la dignité d'archevêque—de—Chypre—est 
inséparable des devoirs d'un ebhnarque.°

e. Pendant l'occupation britannique de l'île, cette tradition 
s'est poursuivie. Il nous faut noter ici que 1 archevêque est élu 
par le peuple et par le Synode de Chypre. Ainsi, Makarios_est le
dernier des ethnarques, et l'un de ses prédécesseurs, Oyprien, fuu 
pendu par les Turcs en 1821 pour empêcher les sujets de Chypre de 
prendre part a la revolution grecque.

f. A la suite de la domination étrangère et de la tradition 
décrite ci-dessus, toute activité politique fut interdite aux 
Cypriotes et c'est donc tout naturel qu'il ne soit apparu aucun 
chef politique. le seul homme qui avait une valeur représentative 
de la nation était donc toujours l'archevêque. I' archevêque 
Makarios était et reste la seule personnalité nationale qui ait 
possédé et possède la confiance du peuple. De chef de l'opposition 
qui a participé aux élections du premier président (il avait obtenu 
30# des voix) est mort (J.Kleridès). De même le général Grivas n'est 

reconnu que comme chef militaire.
g. Il était ainsi inévitable que l'archevêque Makarios soit 

élu plr le peuple (70# des suffrages). D'état de nécessité et la 
tradition ont conduit ensemble à faire d'un archevêque et d'un chef 

national le chef d'un nouvel Etat.



h. Il va sans dire pour un théologien et pour un homme d'Eglise 
que cet état de nécessité doit disparaître aussi vite que possible 
de la scène de 11 histoire et la vie politique, car le canon ecclési
astique interdit au clergé toute activité politique « Hais un chef
d1 Eglise ne doit pas refuser aux croyants de son Eglise de protéger 
leurs droits humains, aussi longtemps qu'un pouvoir politique ne 
peut nas se substituer à lui. un ne peut enlever actuellement au 
peuple de Chypre son chef .

i. la seule possibilité pour que l'archevêque Makarios dis- 
paraisse de la scène politique de Chypre, c'esc que les Nations 
unies, se fondant sur les articles I et 2 de la Constitution et.sur 
la résolution n° 54-5 (VI) de 1'Assemblée générale, accordent au 
peuple de Chypre dans son ensemble (car 1 ' intégrité de Chypre est 
une réalité historique et actuelle) le droit de se déterminer 
eux-mêmes, par un vote immédiat sous le contrôle des autorités
des Nations unies. Par une votation populaire, la majoribé des 
habitants déterminera l'avenir de l'île et résoudra définitivement 
le problème de Chypre (Cf. Décision du CüE d'Evanston 1954). On 
mettra fin ainsi à l'état de nécessite et à tradition qui contraig
nent 1'archevêque Makarios à demeurer en meme temps le chef de la 
nation et le chef de l'Etat. Il se limitera des lors à ses 
responsabilités archiépiscopales

Enougou, 20 janvier I9S5 %. Gerassimos I. konidaris

(D'auteur de cet exposé est professeur ordinaire d'histoire generale 
de l'Eglise et de 1'Eglise de Grèce à l'université d1 Athènes,membre 
du Comité central et de la Commission de Foi et Constitution 
(Eglise de Grèce), secrétaire général de la Commission grecque pour 
les affaires internationales du Saint Synode de Grèce ( président :
prof. Alivisatos), président de la société grecque pour les Nations 
unies (Athènes).
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