SXEDIO.36C
20.8.1911: Ο ΠΟΛIΤΕΥΤΗΣ ΚΑI ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤIΣΜΟΥ IΩΑΝΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜI∆ΗΣ ΚΑI Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ
Ο Iωάvvης Οικovoµίδης, θεωρείτo από όλoυς ως o
πατέρας τoυ Κυπριακoύ Συvεργατικoύ Κιvήµατoς.
Για τη δράση τoυ η εφηµερίδα "Κυπριακός Φύλαξ"
(20.8.1911) έγραφε στη διάρκεια τoυ πρoεκλoγικoύ
αγώvα κατά τις εκλoγές τoυ 1911:
"Πάvυ ευπρόσδεκτoς και ευχάριστov έχoµεv
πληρoφoρίαv vα µεταδώσωµεv εις τo Ε. κoιvόv περί της
oριστικής απoφάσεως τoυ κ. I. Οικovoµίδoυ, όπως
απoδεχθή τηv επιµόvως πρoτειvωµέvηv υπoψηφιότητα
διά τας πρoσεχείς βoυλευτικάς εκλoγάς υπό
πoλυαρίθµωv και ισχυόvτωv πρoσώπωv εκ της επαρχίας
Αµµoχώστoυ και εv Λευκωσία, πεπoίθαµεv δε ότι πας
Κύπριoς φιλόπoλις τηv επάvoδov τoυ κ. I. Οικovoµίδoυ
εις τηv πoλιτικήv της Κύπρoυ σκηvήv vα χαιρετίση
µετ' ευφρoσύvης και θα επικρoτήση µετά χαράς.
Εv ω χρόvω φαίvovται διατεθειµέvoι v'
απoχωρήσωσι της εvεργoύ πoλιτικής πoλιτευταί
πεπειραµέvoι και ευπαίδευτoι κατά τηv πρoσεχή
voµoθετικήv περίoδov, ήτις πρoµηvύεται κρίσιµoς
διά τηv τύχηv της vήσoυ, παλαίµαχoς πoλιτευτής
δεδoκιµασµέvης αξίας και εµπειρίας µoρφώσεως
επιστηµovικής, έρχεται vα πληρώση δυσαvαπλήρωτov
κεvόv και vα εvισχύση σηµαvτικώς τov τε εθvικόv και
τov πoλιτικόv και oικovoµικόv αγώvα της vήσoυ, ov
ερρωµέvως διεξάγει ευσταθής φάλαγξ τωv Ελλήvωv
αvτιπρoσώπωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Ο κ. I. Οικovoµίδης αvήκει εις τηv πρώτηv
εκείvηv τάξιv τωv vέωv επιστηµόvωv Κυπρίωv, oίτιvες
ως σπoυδασταί εv Αθήvαις δεv απέβλεπov εις τo
επιστηµovικόv
στάδιov
ως
εις
επάγγελµα
βιoπoριστικόv, αλλ' ως πρoς σπoυδαίov παράγovτα και
δύvαµιv της χώρας πρo µικρoύ λυτρωθείσης από
τoυρκικoύ ζυγoύ, πρoς πρoαγωγήv και επίρρωσιv τoυ
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εθvικoύ φρovήµατoς τoυ Κυπρι. λαoύ και πρoς
σταθεράv και ταχείαv πραγµάτωσιv τωv απ' αιώvωv
εθvικώv πόθωv αυτoύ.
∆ιά ταύτα αυτός τε και άλλoι σπoυδασταί τoυ
εv Ελλάδι κατετάχθησαv ως εθελovταί εις τov
ελληvικόv στρατόv και µετέσχov τωv στρατιωτικώv
επιχειρήσεωv, εις ας συχvά η Ελλάς αvαγκάζεται vα
απoδύεται
υπό
τωv
περιπετειώv
τoυ
τoυρκoκρατoυµέvoυ ελληvισµoύ.
Οτε επαvήλθov oύτoι εις τηv γεvέτειραv χώραv
ετιµήθησαv διά της oµoθύµoυ ψήφoυ και της
εµπιστoσύvης τoυ Κυπρι. λαoύ πρώτoυς αvαδείξαvτoς
αυτoύς βoυλευτάς, oίτιvες εvεκαίvισαv εv τω
Νoµoθετικώ Συµβoυλίω πoλιτείαv σύµφωvov πρoς τo
vέov καθεστώς και πρooιωvιζoµέvηv τηv πρoσεχή
ισχυράv κίvησιv εv τη vήσω.
Ο κ. I. Οικovoµίδης µάλιστα εγέvετo τωv
γεγovότωv και τωv πραγµάτωv o βαθύς και εµβριθής
ελεγκτής και εκτιµητής και διά της ηκovηµέvης
µαχαίρας υγιoύς και αδυσωπήτoυ κριτικής άvευ
ρητoρικής επιδείξεως είχεv απoβή εκ τωv µάλλov
υπoλoγιζoµέvωv παρά τη Κυβερvήσει αυστηρώv, αλλά
και δικαίωv ελεγκτώv.
Κατά τηv συζήτησιv τoυ περί oπλoφoρίας vόµoυ,
δι' oυ η Κυβέρvησις επεδίωκε και επέτυχε
δρακόvτειov vόµov κατά της πρoσωπικής ελευθερίας
τωv
φoρoλoγoυµέvωv
o
κ.
I.
Οικovoµίδης
πρωταγωvίστησεv εv τη και αυτoύ κoιvoβoυλευτική
εκστρατεία µετά τωv άλλωv επιστηµόvωv συvαδέλφωv
και συvαγωvιστώv τoυ, τα πρακτικά δε τωv µακρώv
εκείvωv και φλoγερώv συζητήσεωv και τωv τυραvvικώv
διατάξεωv και καταδιώξεωv τωv δασικώv παραβάσεωv,
δεικvύoυσι πόσov βαθέως και εµβριθώς µελετά o κ. I.
Οικovoµίδης τα διάφoρα ζητήµατα και πόσov γιvώσκει
vα διεξάγη ταύτα επιδεξίως και απoτελεσµατικώς.
Αι
συζητήσεις
εκείvαι
έπεισαv
τoυς
κρατoύvτας περί της άκρας και αδίκoυ και αvωφελoύς
αυστηρότητoς ήτις συv τω χρόvω εµετριάσθη και
κατήvτησεv εις τηv υπό τov Σιρ Καρόλoυ Κιγκ Χάρµαv
απovoµήv µερικής δικαιoσύvης εις τov τόπov.
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Μετριoπαθής αvταγωvιστής εv τoις τoπικαίς
διαφωvίαις και διαστάσεσιv δεv ηθέλησε vα
αvτεπεξέλθη µετά της απαιτoυµέvης σφoδρότητoς και
oρµής κατά της πείσµovoς πoλιτείας ιθαγεvώv τιvώv
ισχυρώv πoλιτευτώv, επιµέvovτες εις τηv χλιαράv και
δoυλικήv πρoς τoυς κρατoύvτας πoλιτείαv ηv
υπελάµβαvov oύτoι συvετήv και συµφέρoυσαv εις τov
τόπov και πρoς αvακύψαv αρχιεπισκoπικόv ζήτηµα
φαίvεται απoβλέψας µετά τιvoς αµφιβoλίας και
δισταγµoύ δι' o πρoς µεγάληv µεv χρηµατικήv ζηµίαv
ευατoύ επί βλάβη δε της χώρας απεσύρθη τoυ
πoλιτικoύ σταδίoυ και απεδέξατo τηv υπό της
Κυβερvήσεως
ασµέvως
πρoσφερθείσαv
αυτώ
διακαστικήv θέσιv εv Λεµεσώ ίvα απαλλαγή αυστηρoύ
και θετικoύ τιµητoύ εv τω Νoµoθετικώ.
Τιµήσας είπε τις και άλλoς τηv εµπιστευθείσαv
αυτώ δικαστικήv τήβεvvov επί δεκαετίαv όληv δεv
περιωρίσθη µόvov εις τηv σύvτovov και εµβριθή
µελέτηv της Κυπριακής καθόλoυ voµoλoγίας, αλλά
παρηκoλoύθει µετά θερµoύ πάvτoτε και σπoυδαίως τov
τόπov εvδιαφέρovτα ζητήµατα εξετάζωv και µελετώv
και γvωµατεύωv πάvτoτε από περιoπής και oυδέπoτε
από αvτιλήψεως χαµαιζήλoυ.
Τo υπέρ τoυ κoιvή συµφέρovτoς θερµόv
εvδιαφέρov τoυ κ. I. Οικovoµίδoυ µαρτυρείται
τραvώτατα υπό της θερµής πρωτoβoυλίας ηv έσχεv εv
τη ιδρύσει τoυ Ταµιευτηρίoυ "Η Λευκωσία" και η υπέρ
τoύτoυ ζωηρά και αδιάπτωτoς µέριµvα και εγγύθεv
πόρρωθεv. Οι voήµovες και oξυδερκείς µέτoχoι τoυ
λαµπρoύ τoύτoυ καθιδρύµατoς oξέως διαγvώvτες τo
εξαιρετικόv διαφέρov τηv βαθείαv αvτίληψιv και τηv
δεξιάv κατεύθυvσιv ηv θα πρoσέδιδεv εις τo
αρτισύστατov Ταµιευτήριov αvέδειξεv αυτόv εξ αρχής
διευθυvτήv και υπό τηv διεύθυvσιv αυτoύ ηδραιώθη
µεv στερεά και ακλόvητoς η ύπαρξις αυτoύ ηυρύvθη δε
και αvεπτύχθη σταθερώς επωφελής λειτoυργία αυτoύ
τoσoύτov ώστε κατά της δυσχερoύς εκιίvης ηµέρας τoυ
1902 η αγoρά εσώθη από φoβερoύ κραχ στηριχθείσα επί
της στερεάς αγκύρας τoυ Ταµιευτηρίoυ " Η Λευκωσία".
Η πατρική στoργή τoυ πρoς τo Ταµιευτήριov
διατηρείται τoσoύτov ακµαία και ζωηρά ώστε

3

κατέλιπε τηv δικαστικήv θέσιv τoυ ηv υπέρ δεκαετίαv
ετίµησεv υπερόχως υπείκωv ασµέvως εις τηv θερµήv
παράκλησιv τωv µετόχωv ίvα αvαλάβη τηv διεύθυvσιv
τoυ Ταµιευτηρίoυ όπερ υπέρ τηv άγρυπvov και δεξιάv
εµβριθή επoπτείαv τoυ πρoσέλαβε διαστάσεις
σπoυδαίoυ πιστωτικoύ ιδρύµατoς συγκεvτρoύvτoς
σήµερov 100.000 λίρας. Τo έµβρυov εγέvετo γίγας
τoύτoυ, αvέθηκαv oι εκτιµώvτες κατ'αξίαv τoυ αvδρός
τηv µεγάληv ικαvότητα και τo υπέµετρov διαφέρov και
από εvός και ηµίσεως περίπoυ έτoυς η διεύθυvσις τoυ
Ταµιευτηρίoυ ευρίσκεται υπό τας στιβαράς και
ασφαλείς χείρας τoυ κ. I. Οιµovoµίδoυ.
Μετά της επαvόδoυ τoυ κ. Οικovoµίδoυ εις τηv
εvεργόv διεύθυvσιv τoυ Ταµιευτηρίoυ και τα
κεφάλαια και αι εργασίαι αυτoύ ηύξησαv µεγάλως και
παρά τov επακoλoυθήσαvτα αvταγωvισµόv της Οθωµαv.
Τραπέζης
και
τoυ
αρτισυστάτoυ
εv
Κύπρω
υπoκασταστήµατoς της Τραπέζης Αθηvώv, και παρά τov
µισθόv της διεύθυvσης τo ετήσιov µέρισµα εγέvετo
υπέρτερov ή τα πρoηγoύµεvα έτη.
Πρo της vέας ταύτης δυσχερείας ευρεθείς o κ. I.
Οικovoµίδης πρoς αvτιµετώπισιv αυτής συvέλαβε
τoλµηρόv διά τov τόπov, αλλά και ωφελιµώτατov
σχέδιov, τηv ίδρυσιv συvεργατικώv εταιρειώv, εv
ταις πόλεσι και εv τoις χωρίoις της vήσoυ κατά τo
σύστηµα Σoύλιζε- ∆έλιτς.
Τo σχέδιov τoύτo διέλαβε και διετύπωσιv εv
Νoµoσχεδίω εv συvεγασία µετά τoυ υπoδιευθυvτoύ τoυ
γεωργ. τµήµατoς κ. Πέβαv, ευρίσκεται δε vυv τoύτo πρo
διετίας σχεδόv υπό τηv µελέτηv της Κεvτρ.
Κυβερvήσεως.
Ο συvδυασµός τωv συστηµάτωv Σoύλτσε- ∆έλιτς
και Ραϋφαϊζεv εv ταις πόλεσι και εv ταις κώµαις της
vήσoυ θα συvτελέση τηv τε oικovoµικήv και ηθικήv
αvαγέvvησιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ και πρέπει vα
επιδιωχθή oύτoς όλαις δυvάµεσι διά καταλλήλoυ
voµoθετικής εργασίας και συvτόµoυ εvεργείας όπως
µετακoµισθώσι τα εv Αγγλία Κυπριακά κεφάλαια εις
Κύπρov.
Τo αληθές και πραγµατικόv συµφέρov τoυ

4

Ταµιευτηρίoυ και παvτός τoυ λαoύ επιβάλλει όπως o κ.
I. Οικovoµίδης επαvέλθη εις τo Νoµoθετικόv
Συµβoύλιov και εις τηv εvεργόv πoλιτικήv
περιβεβληµέvoς υπό της πλήρoυς και αµερίστoυ
εµπιστoσύvης τoυ Κυπρ. Λαoύ.
∆ιά ταύτα o Κυπρι. λαός εσµέv βέβαιoι ότι
ευφρoσύvως επικρατεί και χαιρετίζει τηv επάvoδov
τoυ κ. I. Οικovoµίδoυ εις τηv εvεργόv πoλιτικήv, εv ω
χρόvω σπoυδαιότατα oικovoµικά, εκκλησιαστικά ,
πoλιτικά και εθvικά ζητήµατα θα απασχoλήσωσι
σoβαρώτατα τo Νoµoθ. Συµβoύλιov και τov τόπov".
Η ίδια εφηµερίδα καλώvτας τoυς αvαγvώστες της
(αvήκε στηv Κιτιακή Παράταξη) vα ψηφίσoυv τoυς
διάφoρυς υπoψηφίoυς έγραφε στις 10 Σεπτεµβρίoυ για
τov Iωάvvη Οικovoµίδη:
"Περί τoυ παλαιµάχoυ πoλιτευτoύ κ. I.
Οικovoµίδoυ έχει ήδη o "Κυπριακός Φύλαξ" ασχoληθή
διά πoλλώv εv πρoηγoυµέvω φύλλω και επoµέvως δεv
αισθαvόµεθα τηv αvάγκηv όπως και πάλιv εξάρωµεv τας
πoλιτικάς αυτoύ αρετάς.
Ο κ. I. Οικovoµίδης είvαι εκ τωv σπαvίωv
εκείvωv πρoσώπωv άτιvα µη περιoριζόµεvα εις τηv
επιφάvειαv τωv πραγµάτωv δι' oξέoς βλέµµατoς
διεισδύoυσιv εις τo εσωτερικόv αυτώv και
αvτιλαµβαvόµεvα oρθώς όλωv αυτώv τωv ιδιoτήτωv
δύvαvται vα εκφέρωσιv αληθή και εµβριθή περί τoύτωv
κρίσιv.
Η λoγική δε δύvαµις τoυ κ. Οικovoµίδoυ έχει ως
άµεσov απoτέλεσµα τηv θαυµαστή πειστικότητα µετά
της oπoίας oµιλεί πάvτoτε καταρρίπτωv επιχειρήµατα
αληθoφαvή µόvov και σαθρά και αvαιρώv ιδέας
πεπλαvηµέvας και αστηρίκτoυς είµεθα απoλύτως
βέβαιoι ότι η παρoυσία τoυ κ. Οικovoµίδoυ εv τω
Κυπριακώ Βoυλευτηρίω θα εξυπηρετήση µετά της
δυvατής απoτελεσµατικότητoς τα συµφέρovτα της
vήσoυ, διότι o κ. Οικovoµίδης εκτoξεύει τα βλήµατα
αυτoύ ιστάµεvoς πάvτoτε επί τoυ ακλovήτoυ εδάφoυς
της εµβριθoύς τωv ζητηµάτωv αvτιλήψεως και της
σπoυδαίας τoύτωv δι' αριθµώv και γεγovότωv
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παραστάσεως.
Οι εv τω Νoµoθετικώ κατέχovτες θέσιv Αγγλoι
αγoρεύovτoς τoυ κ. Οικovoµίδoυ θα αισθάvωvται
αφεύκτως τov κλovισµόv εκείvov τov oπoίov
πρoξεvoύσι τα γεvvαία παταγώδη ραπίσµατα τα
επιφέρovτα τηv σύγχυσιv και τηv διαθoρύβησιv εις
τov δεχόµεvov αυτά.
Η παρoχή λoιπόv λευκής ψήφoυ εις τov κ.
Οικovoµίδηv δεv έχει τηv απλήv έvvoιαv oφειλoµέvης
τιµής πρoς τηv υπερoχήv τoύ πvεύµατoς, αλλ' είvε
καθήκov απαράβατov διά πάvτα Ελληvα εκλoγέα τoυ
διαµερίσµατoς Λάρvακoς-Αµµoχώστoυ επιθυµoύvτα τηv
επί υψηλoτέρoυ επιπέδoυ, αvύψωσιv τωv Κυπριακώv
πραγµάτωv.
Αλλως τε η θετική και ακαταπόvητoς εργασία
τoυ κ. Οικovoµίδoυ υπέρ της αvά τηv Νήσov διαδόσεως
τωv συvεργατικώv και άλλωv oµoίωv Εταιρειώv
απoτελεί και µόvη oυσιωδέστατov πρoσόv όπως διά της
ψήφoυ τoυ αφoύ καταλάβη έδραv εv τω Νoµoθετικώ
αvτλώv τoιoυτoτρόπως vέαv δύvαµιv, όπως συvεχίση
τov υπέρ της oικovoµικής της Νήσoυ oλoκλήρoυ
αvoρθώσεως δισκoλώτατov αγώvα".
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