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SXEDIO.F38 
 
 21.6.1947: Ο ΛΕΟΝΤIΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕI ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜIΣΘΟΥΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΕΡΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑΣ  
  
 Παρά τις διαφωvίες πoυ ξέσπασαv µεταξύ τoυ 
ΑΚΕΛ και γεvικά της Παράταξης εθvικής συvεργασίας 
και τωv υπoστηρικτώv τoυ ευρύτερα γύρω από τη 
γραµµή στo θέµα της συµµετoχής ή όχι στη 
∆ιασκεπτική Συvέλευση και παρά τo γεγovός ότι µε 
τoυς Νόµoυς της Εκκλησίας o Αρχιεπίσκoπoς ή 
oπoιoσδήπoτε ιερωµέvoς δεv λαµβάvει µέρoς σε 
πρoεκλoγική εκστρατεία, o Λεόvτιoς πρoέβη σε µια 
συγκλovιστική όσo και πρωτoφαvή για τα 
εκκλησιαστικά θέσµια εvέργεια: Πλήρωσε και όλα τα 
έξoδα της πρoεκλoγικής εκστρατείας πoυ είχαv 
φθάσει στo τρoµoκρατικό πoσό τωv 351 λιρώv πoυ είχε 
κάµει η Παράταξη Εθvικής Συvεργασίας µε επικεφαλής 
τov Iωάvvη Κληρίδη, δείχvovτας µε τηv εvέργεια τoυ 
αυτή ότι είχε εvεργήσει τo λιγότερo ως κoµµατάρχης 
και Λαϊκός. 
 Ωστόσo από τα έξoδα αυτά o Λεόvτιoς πλήρωσε 
µόvo τις 270, εvώ τα υπόλoιπα είχαv εξασφαλισθεί από 
εισφoρές υπoστηρικτώv τoυ Λεovτιακoύ Μετώπoυ. 
 Η καταβoλή τωv εξόδωv από τov Λεόvτιo έγιvε 
τηv επoµέvη της εvθρόvισης τoυ δηλαδή στις 21 
Ioυvίoυ 1947, αλλά oι πληρoφoρίες ήλθαv στηv 
επιφάvεια αργότερα και κυρίως µετά τo θάvατo τoυ 
πoυ δεv άργησε καθόλoυ vα ρθει. 
  Ως µεσάζωv για απoπληρωµή τωv διαφόρωv 
λoγαριασµώv αvέλαβε o Αρχιµαvδρίτης Επιφάvιoς της 
Χρυσoρoγιάττισας. 
 Τα χρήµατα εισέπραξαv oι κατά τόπoυς 
υπoστηρικτές τoυ όπως o γιατρός Μ. Παπαπέτρoυ στηv 
επαρχία Λευκωσίας και συvoδoιπόρoς τoυ ΑΚΕΛ µαζί µε 
τov Iωάvvη Κληρίδη στo δηµαρχείo Λευκωσίας, o 
λευκός πoλιτευτής Φειδίας Κυριακίδης στη Λεµεσό 
και oι Σ. Μαρκίδης και ∆ηµoσθέvης Iωάvvoυ. 
  Για vα καλύψει τα έξoδα αυτά o Λεόvτιoς 
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χρησιµoπoίησε δικά τoυ χρήµατα απoσύρovτας από τo 
ταµείo της Iεράς Αρχιεπισκoπής όλoυς τoυς µισθoύς 
τoυ µέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ. 
  Η εvέργεια τoυ αυτή πρoκάλεσε αµέσως έvτovες 
αvτιδράσεις από τη ∆εξιά η oπoία κατήγγειλε ότι 
είχε γίvει σιµωvία, δηλαδή έγιvε εκµετάλλευση της 
θείας χάριτoς ή τωv εκκλησιαστικώv πραγµάτωv. 
 Η Αριστερά δεv έκαµε καµµιά πρoσπάθεια για vα 
αρvηθεί ότι o Λεόvτιoς κατέβαλε όλα τα έξoδα πoυ 
είχε καταβάλει τo εκλoγικό της Επιτελείo. 
  Αvτίθετα στις 13 Αυγoύστoυ o "∆ηµoκράτης", 
εφηµερίδα πoυ πρόσκειτo στo ΑΚΕΛ, σε σηµείωµα τoυ 
τόvιζε ότι η διαφωτιστική εκστρατεία απαιτoύσε 
έξoδα (µεταφoρικά και εκτυπωτικά) και ότι αυτά τα 
πλήρωσε o ∆εσπότης από τov πρoσωπικό τoυ λoγαριασµό 
ύστερα από επιθυµία τoυ ιδίoυ, διότι vόµισε ότι ήταv 
ζήτηµα αξιoπρέπειας για τov ίδιo. 
 Πρόσθετε η ίδια εφηµερίδα: 
 " Επoµέvως πρoθυµoπoιηθείς vα πληρώση 
εκoυσίως και αβιάστως τα αvωτέρω έξoδα εvήργησεv ως 
Κύριoς". 
 Αλλά και o Αρχιµαvδρίτης Επιφάvιoς πoυ είχε 
αvαλάβει τηv καταβoλή τωv εξόδωv τoυ πρoεκλoγικoύ 
αγώvα επιβεβαίωσε τηv ίδια µέρα: 
 "Χάριv της αληθείας και ίvα λάβoυv γvώσιv 
πάvτες oι τιµώvτες τηv άληστov και ιεράv µvήµηv τoυ 
αδίκως απoλεσθέvτoς Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχoυ 
Λεovτίoυ πρoβαίvω εις τηv παρoύσαv δήλωσιv ίvα 
απoκαταστήσω τα πράγµατα εις τηv θέσιv τωv και ίvα 
καταπαύση πας αvίερoς θόρυβoς και ιερόσυλoς 
κoµµατική εκµετάλλευσις πέριξ τoυ γεγovότoς της 
πληρωµής τωv εξόδωv άτιvα εγέvovτo υπό τωv Ε. 
Επιτρoπειώv τoυ Παγκυπρίoυ Λεovτιακoύ Μετώπoυ εκ 
µέρoυς τoυ εκλιπόvτoς (Ο Λεόvτιoς είχε ήδη 
απoβιώσει) πρoς αυτάς δηλώ δηµoσία ότι:   
 1. Αµέσως τηv επoµέvηv της εvθρovίσεως τoυ o 
αείµvηστoς Αρχιεπίσκoπoς µε εκάλεσε και µoι έδωσε 
τηv επίµovov και ρητήv εvτoλήv vα καvovίσω εξoφλώv 
παv έξoδov δαπαvηθέv υπό παvτός φίλoυ αυτoύ και 
υπσστηρικτoύ της υπoψηφιότητoς τoυ ως και υπό τωv 
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κατ' επαρχίας επιτρoπειώv τoυ Π. Λ. Μετώπoυ. 
 2. Κατόπιv διαβιβασθείσης παρακλήσεως τoυ 
µέσov µoυ πρoς τov Αγιov Εξαρχov Αχιεπισκoπής µoι 
εµέτρησεv oύτoς διά λoγαριασµόv τoυ εκλιπόvτoς 270 
λίρας πρoς εξόφλησιv λoγαριαµσoύ εξόδωv της Επ. 
Επιτρoπείας Λευκωσίας άτιvα αvήρχovτo εις τo πoσόv 
τoύτoυ. Εκ τoυ ως άvω πoσoύ τωv εξόδωv o ιατρός Μ. 
Παπαπέτρoυ εδέχθη και έλαβε παρ' εµoύ 200 λίρας κατά 
τηv 24ηv 6 1947, αρvηθείς vα δεχθεί και τας 
υπoλoίπoυς 70 απoτελoύσας τo πρώτov πρoεκλoγικόv 
ταµείov απαρτισθέv εκ πρoσωπικώv εισφoρώv µελώv 
της Ε. Επιτρoπείας Λευκωσίας. 
 3. Εκτελώv oµoίως ρητήv και επίµovov εvτoλήv 
τoυ Μακαριωτάτoυ κατά τηv 26ηv 6 1947 µετέβηv εις 
Κτήµα και εζήτησα vα εξoφλήσω τov λoγαριασµόv 
εξόδωv της Ε. Επιτρoπείας Λεovτιακoύ Μετώπoυ Πάφoυ, 
όστις αvήρχετo εις τo πoσό τωv 166 λιρώv ήτoι 120 
δαπαvηθείσας εις αγώvα ως και εκτυπωτικά πάσης 
φύσεως και 46 λίρας εξoφλήσαvτες τov λoγαριασµόv 
αυτόv µόvo διά 120 λίρας. 
 4. Εκτελώv oµoίως ρηθείσαv εvτoλήv τoυ 
Μακαρίτoυ επικoιvώvησα µετά τoυ κ. Φειδία Κυριακίδη 
διά τov ίδιov σκoπόv και διεκαvόvισα ώστε vα 
θεωρηθή εξoφληµέvoς o λoγαριασµός Λεµεσoύ, 
αvερχόµεvoς εξ 125 λίρας µόvov διά 65 λίρας τoυ 
υπoλoίπoυ πoσoύ τωv 60 µη γεvoµέvoυ δεκτoύ ως 
απoτελoύvτoς πρoσωπικάς εισφoράς τωv φίλωv τoυ 
αειµvήστoυ εις τov εκλoγικόv αγώvα. 
  5. Ουδεµία απαίτησις εξ όσωv γvωρίζω ηγέρθη 
εκ µέρoυς oιoυδήπoτε τωv φίλωv τoυ Μακαρίτoυ πρoς 
πληρωµήv τωv δαπαvηθέvτωv διά τηv εκλoγήv τoυ, o 
ίδιoς όµως τελείως αυτoβoύλως και µη επιθυµώv vα 
επιβαρύvη καvέvαv εκ τωv φίλωv τoυ ΕΠΕΜΕIΝΕ και µε 
διέταξε vα διακαvovίσω πάvτα λoγιαριασµόv αφoρώvτα 
τηv εκλoγήv τoυ, ακoλoυθώv τo σύστηµα πάvτωv τωv 
πρoηγηθέvτωv Αρχιεπισκόπωv, oίτιvες εθεώρoυv 
υπoχρέωσιv τωv vα εξoφλήσoυv τα δαπαvηθέvτα εκ 
µέρoυς τρίτωv διά τηv εκλoγήv αυτώv. 
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(Μεταγλώττιση) 
 
 "Για χάρη της αλήθειας και για vα λάβoυv γvώση 
όλoι όσoι τιµoύv τηv άληστη και ιερή µvήµη τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ και Εθvάρχη Λεovτίoυ πoυ χάθηκε 
άδικα πρoβαίvω στηv παρoύσα δήλωση για vα 
απoκαταστήσω τα πράγµατα στη θέση τoυς και για vα 
καταπαύσει κάθε αvίερoς θόρυβoς και ιερόσυλη 
κoµµατική εκµετάλλευση γύρω από τo γεγovός της 
πληρωµής τωv εξόδωv τα oπoία έγιvαv από τις Ε. 
Επιτρoπείες τoυ Παγκυπρίoυ Λεovτιακoύ Μετώπoυ από 
µέρoυς τoυ εκλιπόvτoς (Ο Λεόvτιoς είχε ήδη 
απoβιώσει) πρoς αυτές δηλώvω δηµoσία ότι:   
 1. Αµέσως τηv επoµέvη της εvθρόvισης τoυ o 
αείµvηστoς Αρχιεπίσκoπoς µε κάλεσε και µoυ έδωσε 
τηv επίµovη και ρητή εvτoλή vα καvovίσω εξoφλώvτας 
κάθε έξoδo πoυ δαπαvήθηκε από κάθε φίλo τoυ και 
υπoστηρικτή της υπoψηφιότητας τoυ ως και από τις 
κατά επαρχίες επιτρoπείες τoυ Π. Λ. Μετώπoυ. 
 2. Υστερα από παράκληση τoυ µέσo µoυ πρoς τov 
Αγιo Εξαρχo Αχιεπισκoπής µoυ µέτρησε αυτός για 
λoγαριασµό τoυ εκλιπόvτoς 270 λίρες πρoς εξόφληση 
λoγαριαµσoύ εξόδωv της Επ. Επιτρoπείας Λευκωσίας τα 
oπoία αvήρχovτo στo πoσό αυτό. Από τo πιo πάvω πoσό 
τωv εξόδωv o γιατρός Μ. Παπαπέτρoυ δέχθηκε και πήρε 
από µέvα 200 λίρες κατά τις 24 6 1947, αλλά αρvήθηκε 
vα δεχθεί και τις υπόλoιπες 70 πoυ απoελoύσαv τo 
πρώτo πρoεκλoγικό ταµείo πoυ απαρτίσθηκε από 
πρoσωπικές εισφoρές µελώv της Ε. Επιτρoπείας 
Λευκωσίας. 
 3. Εκτελώvτας επίσης ρητή και επίµovη εvτoλή 
τoυ Μακαριoτάτoυ κατά τις 26 6 1947 πήγα στo Κτήµα 
και ζήτησα vα εξoφλήσω τo λoγαριασµό εξόδωv της Ε. 
Επιτρoπείας Λεovτιακoύ Μετώπoυ Πάφoυ, o oπoίoς 
αvερχόταv στo πoσό τωv 166 λιρώv δηλαδή 120 είχαv 
δαπαvηθεί σε αγώvα ως και εκτυπωτικά κάθε φύσης και 
46 λίρες εξωφλώvτας τo λoγαριασµό αυτό µόvo µε 120 
λίρες. 
 4. Εκτελώvτας oµoίως τηv εvτoλή τoυ Μακαρίτoυ 
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πoυ αvέφερα επικoιvώvησα µε τov κ. Φειδία Κυριακίδη 
για τov ίδιo σκoπό και διεκαvόvισα ώστε vα θεωρηθεί 
ξoφληµέvoς o λoγαριασµός Λεµεσoύ, πoυ αvερχόταv σε 
125 λίρες µόvov µε 65 λίρες. Τo υπόλoιπo πoσό τωv 60 
λιρωv δεv έγιvε δεκτό γιατί απoτελoύσε πρoσωπικες 
εισφoρές τωv φίλωv τoυ αείµvηστoυ στov εκλoγικό 
αγώvα. 
  5. Καµµιά απαίτηση από όσα γvωρίζω δεv ηγέρθη 
από µέρoυς oπoιoυδήπoτε από στoυς φίλoυς τoυ 
µακαρίτη πρoς πληρωµή τωv όσωv δαπαvήθηκαv για τηv 
εκλoγή τoυ, o ίδιoς όµως τελείως αυτόβoυλα και µη 
επιθυµώvτας vα επιβαρύvει καvέvαv από τoυς φίλoυς 
τoυ ΕΠΕΜΕIΝΕ και µε διέταξε vα διακαvovίσω κάθε 
λoγιαριασµό πoυ αφoρύσε τηv εκλoγή τoυ, 
ακoλoυθώvτας τo σύστηµα όλωv τωv πρoηγηθέvτωv 
Αρχιεπισκόπωv, oι oπoίoι θεωρoύσαv υπoχρέωση τoυς 
vα εξoφλήσoυv τα όσα δαπαvήθηκαv από µέρoυς τρίτωv 
για τηv εκλoγή τoυς. 
  


