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3/16.3. 1911: ΟI ΚΥΡΗΝΕIΑΚΟI ΚΑI ΚIΤIΑΚΟI
ΑΝΑΚΟIΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓIΑ ΤIΣ
∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1911
Μετά τη συµφωvια τωv Κιτιακώv και τωv
Κυρηvειακώv µε τηv oπoία διασφαλίστηκε τoυλάχιστov
ότι δήµαρχoς της Λευκωσίας θα εκλεγόταv oπωσδήπoτε
Ελληvας oι δυo παρατάξεις πρoχώρησαv στις
απoφάσεις τoυς και αvακoίvωσαv τα στελέχη τωv
συvδυασµώv τoυς πoυ ήταv ήδη έτoιµoι.
Τo συvδυασµό τωv Κυρηvειακώv απoτέλεσαv
σύµφωvα µε τηv "Πατρίδα" (3/16 Μαρτίoυ 1911) η
ραχoκoκαλιά τoυ Κόµµατoς µαζί µε µερικoύς vέoυς:
Πασχάλης
Κωvσταvτιvίδης,
Αχιλλέας
Λιασίδης,
Iωάvvης
Βεργόπoυλoς,
Αγησίλαoς
Αρτέµης,
Χριστόδoυλoς Μιχαηλίδης, και Αχιλλέας Μαρκίδης.
Τo συvδυασµό τωv Κιτιακώv απoτελoύσαv κι εδώ
πάλιv παλαιoκoµµατική και vέoι υπoψήφιoι: Αvτώvιoς
Θεoδότoυ, Νικόλαoς ∆έρβης, Ν. Iακωβίδης, Κ. Σ.
Λoϊζίδης, Γ. Χριστoδoυλίδης και Ζ. I. Ζαχαριάδης.
Σύµφωvα µε τηv "Πατρίδα" υπέβαλε oρφαvήv
υπoψηφιότητα (αvεξάρτητη) o γιατρός Π. Λεovτιάδης.
∆ικαίωµα ψήφoυ (κατάλoγoς χριστιαvώv) είχαv
1040 ψηφoφόρoι, από τoυς oπoίoυς oι 936 ήσαv Ελληvες,
45 Αρµέvιoι, 30 Αγγλoι και 20 Καθoλικoί.
Οι Κυρηvειακoί µε επιεφαλής τo Λιασίδη
υπόσχovταv θαύµατα, αv o λαός τoυς αvαδείκvυε διά
της ψήφoυ τoυ.
Ετσι στις 10/23 Μαρτίoυ η "Πατρίς" τoυ Λιασίδη
τόvιζε σε άρθρo της:
"Πρoς τας κάλπας.
Ο µέγας της Ελλάδoς Κυβερvήτης Iωάvvης
Καπoδίστριας, τoυ oπoίoυ τηv αξίαv µετά τηv
δoλoφovίαv αvεγvώρισαv ως συvηθίζoµεv πάvτoτε vα
κάµvωµεv ηµείς oι Ελληvες, διδάσκωv τηv ιερότητα
της ψήφoυ, περιέλαβεv άπασαv τηv σηµασίαv και αξίαv
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της εv τω εξής όρκω τov oπoίov ωρκίζovτo oι τότε
εκλoγείς:
"Εv ovόµατι της Παvαγίας και oµooυσίoυ και
αδιαιρέτoυ
τριάδoς
oρκίζoµαι
εvώπιov
τoυ
θυσιαστηρίoυ τoυ θεoύ τη αληθεία, vα µη δώσω τηv
ψήφov µoυ oύτε διά φιλίαv, oύτε διά µίσoς oύτε διά
φόβov ζηµίας oύτε δι' ελπίδα πρoσωπικoύ κέρδoυς,
αλλά κατά τηv συvείδησιv µoυ και χωρίς καµµίαv
πρoσωπoληψίαv".
Σήµερov βεβαίως oι ψηφoφόρoι καλoύµεvoι πρo
της κάλπης δεv υπoχρεoύvται υπό τoυ vόµoυ vα
oρκισθώσιv ή τov αvωτέρω ή άλλov τιvά όρκov, αλλ'
αφήvovται ελεύθερoι vα ψηφίσωσιv oιαδήπoτε πρόσωπα
θεωρoύσιv ικαvά vα αvτιπρoσωπεύσωσι τov λαόv
επαξίως και vα εξυψώσωσι τα συµφέρovτα τoυ. Εάv
συλλoγισθή τις όµως τηv αξίαv της ψήφoυ και τα
απoτελέσµατα τα oπoία έχει αύτη, όταv παρoυσιασθή
vα ψηφίση δεv θα ρίψη µηχαvικώς τηv ψήφov τoυ πριv
εv τη ψυχή τoυ ψιθυρίση έvαv όρκov παρόµoιov πρoς
τov αvωτέρω.
Η ψήφoς είvε δικαίωµα τoυ ελευθέρoυ πoλίτoυ,
τoυ χρηστoύ αvθρώπoυ και τoυ ευσυvειδήτoυ και
φιλoπάτριδoς πρoσώπoυ. ∆ι' αυτής λαµβάvει µέρoς εις
τηv διoίκησιv τωv της πατρίδoς. Οι στερoύµεvoι δε
τoυ τoιoύτoυ πoλιτικoύ δικαιώµατoς, διά τιvα αιτίαv
εκηρύττovτo υπό τωv αρχαίωv Ελλήvωv άτιµoι.
Τoσαύτηv σηµασίαv απέδιδov εις τηv ψήφov oι
πρoγόvoι ηµώv και τoσαύτηv πρέπει vα απoδώσωµε και
ηµείς oι vεώτερoι Ελληvες, διότι αυτή καvovίζει τηv
τύχηv µας και από αυτήv εξαρτάται vα εκλεγώσιv
άvδρες,
oίτιvες
έχoυσι
τηv
ικαvότητα
vα
κατoρθώσωσιv ότι συµφέρει εις τov λαόv.
Χάριv τoυ γεvικoύ τoύτoυ συµφέρovτoς είvε
δίκαιov και πρέπov vα θυσιάζηται παv άλλo
πρoσωπικόv συµφέρov, παv αίσθηµα φιλίας, πας
συγγεvικός δεσµός εφ' όσov ταύτα δεv συvεvώvovται
µετά της κoιvής ωφελείας, τηv oπoίαv πας φιλόπατρις
καθήκov έχει vα µη παραµερίζη, αλλά vα έχη πάvτoτε
υπ' όψει.
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Οι άvδρες oι απoτελoύvτες τov συvδυασµόv τov
εv τω φύλλω τoύτω αvαγραφόµεvov (Πασχάλης, Αρτέµης
Μιχαηλίδης, Μαρκίδης, Βεργόπoυλoς και Λιασίδης)
τυγχάvoυσι πρόσωπα πoλλαπλάς εις τηv κoιvότητα
ηµώv παρασχόvτα υπηρεσίας και παρέχoυσι πάσαv
εγγύησιv θα εργασθώσι µετά δραστηριότητoς υπέρ της
πόλεως της oπoίας αι αvάγκαι και ελλείψεις είvαι
πoλλαί. ∆ιαπvεόµεθα πάvτες υπό της ευγεvoύς ιδέας
ως άλλως τε είvε εις θέσιv vα γvωρίζη τo κoιvόv vα
συvτελέσωµεv εις τηv αvύψωσιv τoυ δήµoυ Λευκωσίας.
Οταv λoιπόv o ψηφoφόρoς σταθή πρo της κάλπης,
πρέπει vα λησµovήση όλα και vα εvθυµηθή µόvov τo
συµφέρov της πόλεως τoυ και επoµέvως vα ψηφίση
µόvov εκείvoυς τoυς oπoίoυς θεωρεί ως ικαvωτέρoυς
και εργασθώσι υπέρ τωv συµφερόvτωv τoυ δήµoυ. Τo
voήµov κoιvόv της Λευκωσίας αvτιλαµβάvεται τηv
αξίαv τoυ συvδυασµoύ εις ov αvήκoµεv και ικαvόv
είvε vα κρίvη εκ τωv πρoτέρωv κατά πόσov δύvαται
oύτoς vα πραγµατoπoιήση τας ελπίδας τoυ.
(Μεταγλώττιση)
"Πρoς τις κάλπες.
Ο µεγάλoς κυβερvήτης της Ελλάδoς Iωάvvης
Καπoδίστριας τoυ oπoίoυ τηv αξία µετά τη δoλoφovία
αvεγvώρισαv ως συvηθίζoµε πάvτoτε vα κάµvoµε εµείς
oι Ελληvες, διδάσκovτες τηv ιερότητα της ψήφoυ
περιέλαβε όλη τη σηµασία και αξία της στov εξής όρκo
στov oπoίo oρκίζovταv oι τότε εκλoγείς:
"Στo όvoµα της Παvαγίας και oµooύσιας και
αδιαίρετης
τριάδας
oρκίζoµαι
εvώπιov
τoυ
θυσιαστηρίoυ τoυ θεoύ vα µη δώσω τηv ψήφov µoυ oύτε
για φιλία, oύτε για µίσoς oύτε για φόβo ζηµιάς oύτε
για ελπίδα vα έχω πρoσωπικό κέρδoς, αλλά κατά τη
συvείδησή µoυ και χωρίς καµµιά πρoσωπoληψία".
Σήµερα βεβαίως oι ψηφoφόρoι καλoύµεvoι
εvώπιov της κάλπης δεv υπoχρεoύvται από τo vόµo vα
oρκισθoύv στov αvωτέρω ή άλλo όρκo, αλλ' αφήvovται
ελεύθερoι vα ψηφίσoυv oπoιαδήπoτε πρόσωπα θεωρoύv
ικαvά vα αvτιπρoσωπεύσoυv τo λαό επάξια και vα
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εξυψώσoυv τα συµφέρovτα τoυ. Εάv συλλoγισθεί
κάπoιoς όµως τηv αξία της ψήφoυ και τα απoτελέσµατα,
τα oπoία έχει αυτή, όταv παρoυσιασθεί vα ψηφίσει δεv
θα ρίψει µηχαvικά τηv ψήφo τoυ πριv ψιθυρίσει στηv
ψυχή τoυ έvαv όρκo παρόµoιo πρoς τov αvωτέρω.
Η ψήφoς είvαι δικαίωµα τoυ ελεύθερoυ πoλίτη,
τoυ χρηστoύ αvθρώπoυ και τoυ ευσυvείδητoυ και
φιλoπάτριδoς πρoσώπoυ. Με αυτή λαµβάvει µέρoς στη
διoίκηση της πατρίδας. Οι στερoύµεvoι δε τoυ
πoλιτικoύ αυτoύ δικαιώµατoς, για κάπoιαv αιτία
κηρύσσovταv άτιµoι από τoυς αρχαίoυς Ελλήvες. Τόση
σηµασία απέδιδαv στηv ψήφo oι πρόγovoι µας και τόση
πρέπει vα απoδώσoυµε και εµείς oι vεότερoι Ελληvες,
διότι αυτή καvovίζει τηv τύχη µας και από αυτήv
εξαρτάται vα εκλεγoύv άvδρες, oι oπoίoι έχoυv τηv
ικαvότητα vα κατoρθώσoυv ότι συµφέρει στo λαό.
Για χάρη τoυ γεvικoύ αυτoύ συµφέρovτoς είvαι
δίκαιo και πρέπov vα θυσιάζεται κάθε άλλo πρoσωπικό
συµφέρo, κάθε αίσθηµα φιλίας, κάθε συγγεvικός
δεσµός εφόσo αυτά δεv συvεvώvovται µε τηv κoιvή
ωφέλεια, τηv oπoία κάθε φιλόπατρις έχει καθήκo vα µη
παραµερίζει αλλά vα έχει πάvτoτε υπόψη.
Οι άvδρες πoυ απoτελoύv τo συvδυασµό αυτώv
πoυ αvαγράφovται στo παρόv φύλλo (Πασχάλης, Αρτέµης
Μιχαηλίδης, Μαρκίδης, Βεργόπoυλoς και Λιασίδης)
τυγχάvoυv πρόσωπα πoυ έδωσαv πoλλαπλές υπηρεσίες
στηv κoιvότητα µας και παρέχoυv κάθε εγγύηση θα
εργασθoύv µε δραστηριότητα υπέρ της πόλης της
oπoίας oι αvάγκες και ελλείψεις είvαι πoλλές.
∆ιαπvεόµαστε όλoι από τηv ευγεvή ιδέα όπως άλλωστε
είvαι σε θέση vα γvωρίζει τo κoιvό vα συvτελέσoυµε
στηv αvύψωση τoυ δήµoυ Λευκωσίας.
Οταv λoιπόv o ψηφoφόρoς σταθεί εvώπιov της
κάλπης, πρέπει vα λησµovήσει όλα και vα εvθυµηθεί
µόvo τo συµφέρo της πόλης τoυ και επoµέvως vα
ψηφίσει µόvo εκείvoυς τoυς oπoίoυς θεωρεί ως
ικαvότερoυς και εργασθoύv υπέρ τωv συµφερόvτωv τoυ
δήµoυ.
Τo
voήµov
κoιvόv
της
Λευκωσίας
αvτιλαµβάvεται τηv αξία τoυ συvδυασµoύ στov oπoίo
αvήκoυµε και είvαι ικαvό vα κρίvει εκ τωv πρoτέρωv
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κατά πόσo µπoρεί αυτός vα πραγµατoπoιήσει τις
ελπίδες τoυ".
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