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31.5.1941: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ
ΘΡΟΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΛΕΟΝΤIΟΣ I∆ΡΥΕI-ΣΕ ΑΝΤI∆ΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ I∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ- ΕΞΑΜΕΛΕΣ ΛΑIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΓIΑ
ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕI
Τη συvεχιζόµεvη διεύρυvση τoυ ΑΚΕΛ πoυ µπήκε
δυvαµικά, από τηv πρώτη ηµερα της ίδρυσης τoυ, στηv
κυπριαή κoιvωvία και στoυς εγαζόµεvoυς ιδιαίτερα,
δεv έβλεπαv µε καλό µάτι δυo παράγovτες: Η τoπική
Κυβέρvηση, πατρoπαράδoτα αvτικoµµoυvιστική, και oι
κύκλoι της Εκκλησίας και γεvικά η αστική τάξη.
Ως πρώτo µέτρo αvτίδρασης o Τoπoτηρητής
Λεόvτιoς ίδρυσε στις 23 Μαϊoυ 1941, 40 ηµέρες µετά
τηv ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ, εξαµελές Λαϊκό Συµβoύλιo, στo
oπoίo περιέλαβε µεταξύ άλλωv και τo λευκό πoλιτευτή
και πρώηv µέλoς τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, πoυ
διαλύθηκε µε τα Οκτωβριαvά τoυ 1931, Iωάvvη
Κυριακίδη.
Ο Κυριακίδης ήταv έvας από τoυς πρωτoπόρoυς
στηv ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ αλλά είχε διαφωvήσει και δεv
συµµετέσχε στo Κόµµα.
Τα άλλα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ, πoυ δεv είχαv
καµµιά σχέση µε τo ΑΚΕΛ, αλλά απoτελoύσαv
παραδoσιακά λαϊκά στελέχη πoυ συvεργάζovταv µε τηv
Εκκλησία, ήταv oι Κύριλλoς Παυλίδης, Λευκωσία, Λoύης
Λoϊζoυ Αµµόχωστoς, Οµηρoς ∆ηµητριάδης Πάφoς,
∆ηµήτριoς
∆ηµητρίoυ
Λάρvακα
και
Χαρίλαoς
∆ηµητριάδης Κερήvεια.
Ο Τoπoτηρητής Λεόvτιoς αvακoίvωσε τηv
απόφαση τoυ για τηv ίδρυση τoυ Λαϊκoύ Συµβoυλίoυ
στις 23 Μαϊoυ, 1941 σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Ελευθερία":
"
Ο
Σεβασµιώτατoς
Τoπoτηρητής
της
Αρχιεπισκoπής Κύπρoυ κ. Λεόvτιoς ίδρυσεv εξαµελές
Λαϊκόv Συµβoύλιov Εκκλησίας Κύπρoυ, τoυ oπoίoυ τα
µέλη αvτιπρoσωπεύoυv όλας τας επαρχίας της vήσoυ."
Η πρώτη συvεδρία τoυ Συµβoυλίoυ έγιvε στις 3
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Ioυvίoυ όπως είχε πρoγραµµατισθεί και σε
αvακoίvωση
πoυ
εκδόθηκε
µετά
τη
σύσκεψη
διευκριvιζόταv ότι τo Λαϊκό Συµβoύλιo θα
συµβoύλευε τov Μητρoπoλίτη πάvω σε άλλα θέµατα
εκτός από εκκλησιαστικά:
"
Αι
εκτάκτως
δύσκoλoι
περιστάσεις
υπηγόρευσαv εις τηv Α.Σ. τov Τoπoτηρητήv τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ κ. κ. Λεόvτιov vα πρoσλάβη
επί τoυ παρόvτoς έξ Λαϊκoύς, έvα εξ εκάστης τωv
επαρχιώv.
Σκoπός δε και έργov τωv συµβoύλωv τoύτωv
είvαι όπως διά της συµβoυλευτικής τωv γvώµης
εvισχθσωσι τηv Α. Σεβασµιότητα εις τo βαρύτατov
Αυτής έργov.
Εvώπιov τωv Λαϊκώv Συµβoύλωv δεv θα τίθεται
ζητήµα καθαράς εκκλησιαστικής φύσεως, τα oπoία
αvάγovται εις τηv απoκλειστικήv δικαιoδoσίαv της
Iεράς
Συvόδoυ,
oυδέ
ζητήµατα
oιovoµικής
διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής περιoυσίας διά τα
oπoία κατά τov Καταστατικόv Χάρτηv ευθύvovται αι
θρovικαί επιτρoπείαι, τα Ηγoυµεvoσυµβoύλια και αι
εvoριακαί εκκλησιαστικαί επιτρoπείαι".
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