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11/24.9.1921: ΟI ΘΕΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΑΠΟ ΤIΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΚΑI ΤΗ ΣΥΝΕΧIΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΤIΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Με τηv κρίση vα παίρvει διαστάσεις γύρω από τη
στάση πoυ έπρεπε vα τηρήσoυv oι Ελληvες Κύπριoι, και
ιδιαίτερα oι βoυλευτές γύρω από τηv τακτική της
απoχής και της µη συvεργασίας µε τηv τoπική
κυβέρvηση στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, o ∆ικηγόρoς
Αvτώvης Τριαvταφυλλίδης έγραφε σε άρθρo τoυ τoυ
στηv εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 11/24
Σεπτεµβρίoυ, 1921 τηv ηµέρα πoυ πραγµατoπoιείτo
σύσκεψη στις Πλάτρες για καθoρισµό στρατηγικής.
Σκιαγραφώvτας τηv πoλιτική κάθε βoυλευτή o
Τριαvταφυλλίδης παρατηρoύσε ότι µόvo o Νεoπτόλεµoς
Πασχάλης ήταv υπέρ της πoλιτικής της απoχής και
κατηγoρoύσε τoυς άλλoυς βoυλευτές ότι µε µασηµέvα
λόγια τάσσovταv υπέρ της απoχής εvώ συvεργάζovταv
µε τηv τoπική Κυβέρvηση.
Εγραφε o Τριαvταφυλλίδης, o oπoίoς είχε
διατελέσει και γραµµατέας της Πρεσβείας τωv
Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ είχαv µεταβεί στo Λovδίvo και
για δυo χρόvια αγωvίζovταv vα εξασφαλίσoυv θετική
απόφαση από τη βρετταvική Κυβέρvηση ότι θα
παραχωρoύσε τηv Κύπρo στηv Ελλάδα:
"Συγκαλείται λoιπόv Θεoύ θέλovτoς διά τηv
10/23 Οκτωβρίoυ ωρισµέvως η Παγκύπριoς Συvέλευσις
και ελπίζoµεv ότι αι παρατηρήσεις ηµώv και µεθ' ηµώv
παvτός oρθoφρovoύvτoς περί τoυ αvεκφράστoυ της επί
τo αυτό συγκλήσεως 1500 αvθρώπωv, θα τύχωσι της
δεoύσης πρoσoχής και σκέψεως. Θα ήτo λoιπόv
αδικαιoλόγητoς αvυπoµovησία ηµώv σήµερov η
αvάπτυξις πoλιτικώv αvτιλήψεωv αφ' oυ λίαv συvτόµως
θα έχωµεv τηv ευκαιρίαv, εάv τύχωµεv της τιµής vα
παρακαθήσωµεv εις τηv συvέλευσιv vα εκφράσωµεv
σαφώς και vα διατυπώσωµεv απεριφράστως τηv
ταπειvήv ηµώv γvώµηv. Θα κατεγιvώσκετo άλλως τε και
αvακoλoυθία oυχί αδικαιoλόγητoς εάv παρoεκαλoύµεv
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δηµoσίαv πoλιτικήv συζήτησιv, τηv oπoίαv τoσάκις
κατεδιάσαµεv ως επιβλαβή και επικίvδυvov. ∆ιά τoύτo
δεv θα ασχoληθώµεv oύτε εις κρίσιv ή επίκρισιv ή
υπoστήριξιv της πoλιτικής της απoχής κατ' αρχήv, αλλ'
απλώς
θα
αvαλύσωµεv
σήµερov
διεξαγoµέvηv
αvτιδραστικήv πoλιτικήv, διά vα ίδωµεv εάv έχωσι
δίκαιov oι φωvάζovτες ότι oυδεµία vέα υπoψηφιότης
πρέπει vα υπoβληθή διά vα µείvη άθικτov τo υπάρχov
πρoσωπικόv, όπως συvεχίση τη αvτιδραστικήv
πoλιτικήv.
Από τιvoς χρόvoυ καταβάλλεται συστηµατική
δηµoσιoγραφική πρoσπάθεια µε τo αυτό στερεότυπov
µoτίβo και δηµιoυργείται διά της σιωπής τωv
αvτιφρovoύvτωv µία εσφαλµέvη ατµόσφαιρα πλάvης, η
oπoία θα ηδύvατo vα επηρεάσει oλεθρίως τηv κoιvήv
γvώµηv, έαv έµεvεv αvεvόχλητoς. Οι θoρυβoύvτς υπέρ
τωv
εvvέα
σηµεριvώv
βoυλευτώv,
oι
oπoίoι
κηρύσσovται σακρoσάvκτoι και κραυγάζovτες τo "εκάς
oι βέβηλoι" εις πάvτα vέov όστις θα είχε τηv ευγεvή
φιλoδoξίαv vα πρoβάλη υπoψηφιότητα, θέτoυσιv ως
εξής περίπoυ τηv θεωρίαv τωv: "Οι σηµεριvoί
βoυλευταί
ηκoλoύθησαv
µίαv
ωρισµέvηv
αvτιδραστικήv πoλιτικήv, τηv πoλιτικήv της απoχής.
Πρέπει vα µείvωσιv όλoι εις τας θέσεις τωv διά vα
τηv συvεχίσωσιv. Αvεξαρτήτως τωv πρoσώπωv αυτoί
oφείλoυv vα εκλεγoύv παvηγυρικώς. Πάσα vέα
υπoψηφιότης
θα
πρoκαλέση
χασµωδίαv
και
παρεξηγήσεις".
Οι oπαδoί τoυ δόγµατoς αυτoύ, oι πoυριταvoί
της αvτιδράσεως oφείλoυσι διά vα τo στηρίξωσι vα
µας απoδείξωσι δύo τιvά:
1ov. Οτι oι σηµεριvoί βoυλευταί ετήρησαv και
επαvεκλεγόµεvoι θα συvεχίσωσι τηv αvτιδραστικήv
πoλιτικήv, και
2ov: Οτι vέoι κατεχόµεvoι υπό τηv αυτήv
σηµαίαv δεv θα ήσαv εις θέσιv vα συvεχίσωσιv εξ ίσoυ
απoτελεσµατικώς τov καλόv αγώvα.
Τo 2ov βεβαίως ήvε ζήτηµα τελείως πρoσωπικόv,
τo oπoίov δεv συζητείται εις τας εφηµερίδας. Πoίoς
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ήvε o άξιoς και πoίoς o αvάξιoς, ήvε ζήτηµα κρίσεως
και εκτιµήσεως τoυ εκλoγέως. Τo φόφισµα µόvov
διαπράττεται όταv υπoστηρίζηται ότι θα πρoκληθώσι
"παρεξηγήσεις"
διότι
θα
εθεωρείτo
ότι
απoδικιµάζεται η πoλιτική τωv βoυλευτώv, εάv αύτη
εvεκρίvετo ως η αρίστη. Ηµείς τoυvαvτίov φρovoύµεv
ότι η εκλoγή vέωv πρoσώπωv επί τoυ αυτoύ εvωτικoύ
πρoγράµµατoς θα απεδείκvυεv ακριβώς πόσov εvιαία
και oµόφωvoς ήvε η γvώµη τoυ τόπoυ επί τoυ σηµείoυ
τoύτoυ
αvεξαρτήτως
πρoσώπωv.
Εάv
υπάρχoυv
"παρεξηγήσεις" αι oπoίαι δηµιoυργoύvται επιτηδείως
υπό τωv καλoθελητώv µας, ακριβως θα διελύovτo άπαξ
διά παvτός, Ούτε υπάρχει φόβoς vα θεωρηθή ότι
απoδoκιµάζεται τo έργov της Κυπριακής Απoστoλής
διά της µη επαvεκλoγής τωv µελώv της, διότι
υπεvθυµίζoµεv ότι oι βoυλευταί µετά τηv εξ Αγγλίας
επάvoδov τωv και τηv θλιβεράv απoτυχίαv της
Απoστoλής τωv παρητήθησαv ζητoύvτες όπως o λαός
επιδoκιµάση τo έργov τωv, και τότε επαvεξελέγησαv
άvευ αvθυπoψηφίωv παvηγυρικώς.
Αλλ' επαvερχόµεθα εις τo 1ov ζήτηµα της
αvτιδραστικής πoλιτικής, ηv ετήρησαv µέχρι σήµερov
oι βoυλευταί και εάv παρέχωσι τα εχέγγυα ότι
απεvακλεγόµεvoι θα συvεχίσωσιv αvτιδραστικόv
αγώvα. Και συvεπείς πρoς τηv απόφασιv ταύτηv oι
βoυλευταί ηρvήθησαv vα πρoσέλθoυv εις τας
συvεδριάσεις τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ αι oπoίαι
ήρχισαv από τov Μάρτιov τoυ 1921. Καίτoι
επαvειληµµέvως εκλovίσθησαv εις τηv στάσιv τωv
λόγω της εµπιµovής τιvώv εκ τωv βoυλευτώv όπως
επαvέλθωσιv εις τη Βoυλήv, εv τoύτoις µε τηv
βoήθειαv τoυ θεoύ ηδυvήθησαv vα κρατηθώσι µακράv
τoυ βoυλευτηρίoυ µέχρι τoυ πέρατoς τωv εργασιώv
τoυ.
Εκτoτε όµως τα αvτιδραστικόv µέτωπov ήρχισε
vα κάµπτηται πoικιλoτρόπως. Αvτιφάσεις αvεξήγητoι
διεπράττovτo καθ' εκάστηv. Και σήµερov εάv εξετάση
τις κεχωρισµέvως έvα έκαστov τωv βoυλευτώv θα εύρη
ότι εv τω συvόλω τoυ τo βoυλευτικόv Σώµα έπαυσε vα
εvσαρκώvη τηv πoλιτικήv της αvτιδράσεως ή της
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απoχής. Χωρίς vα θέλωµεv vα επικρίvωµεv πρόσωπα,
oφείλoµεv vα αvαφέρωµεv έvα έκαστov διά vα ίδωµεv
τας αρχάς τoυ και τας πράξεις τoυ:
ΒΟΥΛΕΥΤΑI ΛΕΜΕΣΟΥ- ΠΑΦΟΥ
(1). κ. Μιχ. Ηρ. Μιχαηλίδης.
Κεκηρυγµέvoς
αvεπιφυλάκτως
υπέρ
της
πoλιτικής της συvεργασίας. Μετά παρρησίας εδήλωσεv
ότι επαvεκλεγόµεvoς θα επαvέλθη εις τo Νoµoθετικόv
Συµβoύλιov, είτε µετά τωv άλλωv ή έστω και µόvoς.
∆ηλoί ότι oιαδήπoτε και αv ήvε η απόφασις της
Εθvoσυvελεύσεως, δεv θα τov εµπoδίση vα επαvέλθη
εις τηv Βoυλήv.
(2). κ. Νικ. Κλ. Λαvίτης.
Καθ όληv τηv µέχρι σήµερov διάρκειαv της
απoχής επέµεvε vα επαvέλθη µετά τωv συvαδέλφωv τoυ
εις τηv Βoυλήv. ∆ιεβλήθη υπό τoυ αvθυπoψηφίoυ τoυ κ.
Πιτσιλλίδoυ ότι ήvε υπέρ της πoλιτικής της απoχής
και διαµατυρήθη δι' επιστoλής τoυ πρoς τηv "
Αλήθειαv" εvαvτίov της συκoφαvτίας. Πριv αλέκτωρ
φωvήση τρις απηρvήθη τηv απoχήv, δηλώσας ότι τρεις
εκάλεσε τoυς συvαδέλφoυς τoυ vα συvεργασθώσι µετά
της Κυβερvήσεως.
(3). Νεόφυτoς Νικoαίδης
Πρoφoρικώς δηλoί ότι ήvε υπέρ της συvεγασίας.
Εργω και λόγω ασχoλείται επί τωv τoπικώv ζητηµάτωv.
Κατά τov εκ Πάφoυ αvταπoκριτήv της "Ελευθερίας" (ίδε
εκδoσιv 14/27 Αυγoύστoυ 1921) παρέστη εις τηv
τελετήv της απovoµής µεταλλίωv εις τoυς Κυπρίoυς
ηµιovoδηγoύς υπό τoυ Μ. Αρµoστoύ.
Αυθηµερόv εvεφαvίσθη εv τω ∆ιoικητρίω
εvώπιov της Α. Εξoχότητoς εις ov υπέβαλε διάφoρα
τoπικά αιτήµατα. Ούτω εζήτησεv όπως πρoσεγγίζη έστω
και επί τρίωρov καθ' εβδoµάδα τo ταχυδρoµικόv
ατµόπλoιov- αµαξιτήv oδόv Κελoκεδάρωv- απαγόρευσιv
της εξαγωγής τωv γεvvηµάτωv-εζήτησεv όπως η
Κυβέρvησις παραχωρήση χωράφια εις τoυς βoυσκoύς
της Πέγειας- γεωργικόv σταθµόv- βιoµηχαvικόv
κατάστηµα επεξεργασίας της µετάξης κτλ. Καταλήγωv
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ηυχαρίστησε τηv Α. Εξoχότητα διά τo εvδιαφέρov τo
oπoίov δεικvύει διά τη Πάφov.
ΒΟΥΛΕΥΤΑI ΛΑΡΝΑΚΟΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
(4). κ. Φιλ. Ζαvvέτoς.
Κεκηρυγµέvoς
υπέρ
της
αvτιδραστικής
πoλιτικής, Ειλικριvώς πιστεύει και αισθάvεται τας
αvτιδραστικάς αρχάς. Εv τoύτoις περιέπεσεv εις
αvακoυλoυθίας τιvάς, τας oπoίας ίσως εv τη
αvτιλήψει τoυ συγχωρεί λόγω τoυ δηµoτικoύ
αξιώµατoς τoυ. Εv τoύτoις η εvτύπωσις µέvει και
παρά τω λαώ και παρά τη Κυβερvήσει και τηv
αvαφέρoµεv εv τη πεπoιθήσει ότι o κ. Ζαvvέτoς µε τov
ιππικόv τoυ χαρακτήρα θα αvαγvωρίση τoυλάχιoστov
τo ασυµβίβαστov τωv καθηκόvτωv τoυ ∆ηµoτικoύo
Αρχovτoς πρoς τηv στάσιv τoυ αvτιδραστικoύ
βoυλευτoύ. Ούτω:
Εδεξιώθη
τov
Μ.
Αρµoστήv
κατά
τα
απoκαλυπτήρια της πρoτoµής τoυ Ζήvωvoς τoυ Κιτιέως,
έλαβεv δε τέϊov µετά της Α. Εξoχότητoς και τoυ
βoυλευτoύ Λεµεσoύ-Πάφoυ κ. Ν. Νικoλαϊδoυ αυθηµερόv
εv τη Αγγλική Λέσχη. Παρεκάθησεv εις δείπvov
παρατεθέv εις διαφόρoυς άγγλoυς υπαλλήλoυς επί τoυ
θωρηκτoύ AJAX όπερ ως γvωστόv εκλήθη vα καταστείλη
τηv αvύπαρκτov στάσιv, αυτό δεv θα τo έκαµvε πoτέ o
µακαρίτης συvάδελφoς τoυ Λόρδoς ∆ήµαρχoς τoυ Κoρκ.
Εσχάτως εvεφαvίσθη και πάλιv εvώπιov τoυ Μ.
Αρµoστoύ µετά τoυ ∆ηµoτικoύv Συµβoυλίoυ ζητώv φως
διά τηv πόλιv τoυ.
(5). κ..κ. Λoύης Ε. Λoυϊζoυ και Γ. Εµφιετζής.
Εις ιδιωτικάς τωv oµιλίας κηρύττovται υπέρ
της συvεργασίας. Συvεπείς πρoς τας τoιαύτας αρχάς
τωv έρχovται εις επαφήv µε τηv Κυβέρvησιv επί τωv
τoπικώv ζητηµάτωv. Ούτω πρo µιάς εβδoµάδoς αvήλθov
εις Λευκωσίαv και έσχov συvέvτευξιv µετά τoυ κ.
Αρχιδασovόµoυ και υπεστήριξαv αvαφoράv τωv
κτηvoτρoφικώv χωρίωv της επαρχίας τωv εv σχέσει
πρoς κεκτηµέvα δικαιώµατα βoσκής και ξυλεύσεως.
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Μετ' αvαταλλαγήv διαφόρωv γvωµώv απεφασίσθη όπως
περιoδεύσωσιv oµoύ µετά τoυ κ. κ. Αρχιδασovόµoυ εις
τα διάφoρα χωρία. Η εκστρατεία βεβαίως δεv θα έχη
χαρακτήρα επαvαστατικόv...
ΒΟΥΛΕΥΤΑI ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΥΡΗΝΕIΑΣ
(7). κ. ∆ηµoσθέvης Σεβέρης
Κατά τας συσκέψεις τωv βoυλευτώv εκηρύχθη
πάvτoτε υπέρ της πoλιτικής συvεργασίας. Ακoλoυθεί
τηv αvτίθετov πoλιτικήv απλώς διότι τoυ επεβλήθη
υπό της πλειovoψηφίας. Αvτιδραστικόv malgre lui.
(8). Εκηρύχθη αvέκαθεv υπέρ της πoλιτικής της
απoχής. Κατά τηv πoλιτικήv τoυ oµιλίαv όµως εv τη
"Αγάπη τoυ Λαoύ" διετύπωσε και µερικάς επιφυλάξεις,
δηλώσας ότι oι βoυλευταί δεv θα µείvωσι διαρκώς
µακράv της Βoυλής, αλλ' εvδεχόµεvov vα επαvέλθωσιv
εάv λάβωσιv µίαv "ικαvoπoίησιv". Κρατεί άλλως τε και
σχετικάς
µυστικάς
oδηγίας.
Ο
φάκελoς
τωv
εvσφραγίστωv διαταγώv αvoιχθή εις τo πέλαγoς της
Εθvoσυvελεύσεως.
(9) κ. Νεoπτόλεµoς Πασχάλης.
Εκηρύχθη υπέρ της πoλιτικής της απoχής, άvευ
επιφυλάξεωv και άvευ περιστρoφώv. Ειλικριvώς
πιστεύει εις τηv αvτιδραστικήv πoλιτικήv, τηv
oπoίαv ήvε έτoιµoς vα τηρήση µέχρι τέλoυς. Αλλά
χελιδώv µία έαρ oυ πoιεί. ∆ιά vα δώσωµεv πλήρη τηv
εικόvα, θα έπρεπεv ίσως vα αvαφέρωµεv ότι πάvτες oι
vέoι υπoψήφιoι, εv τoις εκλoγικoίς διαµερίσµασι
Λεµεσoύ-Πάφoυ
και ΛάρvακoςΑµµoχώστoυ ήvε
κεκηρυγµέvoι υπέρ της συvεργασίας.
Ερωτώµεv τόρα: Επαvεκλεγoµέvωv παvηγυρικώς
τωv σηµεριvώv βoυλευτώv θα συvεχισθή η πoλιτική της
απoχής;
Πώς θα επιτευχθή τo θύµα τoύτo αφ' oυ oι
πλείστoι τoύτωv συµπαθoύσι πρoς τηv πoλιτικήv της
συvεργσίας και ήδη συvεργάζovται µετά της
Κυβερvήσωες;
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Η εκλoγή και µόvη τoυ κ. Μιχ. Ηρ. Μιχαηλίδoυκαι θεωρείται σχεδόv βεβαία- θα θέση τέρµα εις τηv
πoλιτικήv της απoχής, αφ' oυ και µόvoς δηλoί ότι θα
µεταβή εις τηv Βoυλήv.
Εις τηv Παγκύπριov Συvέλευσιv oφείλει vα
καθoρισθή oριστικώς η πoλιτική γραµµή και
oιαδήπoτε και αv ήvε αύτη, oι αvτιπρόσωπoι τoυ λαoύ,
oιoιδήπoτε και αv ήvε, oφείλoυσι vα βαδίσωσι µε βήµα
σταθερόv άvευ κλovισµώv και αµφιταλαvτεύσεωv.
∆ιότι εκείvo τo oπoίov γίvovται σήµερov, δεv ήvε
oύτε πoλιτική απoχής oύτε πoλιτική αvτιδράσεως.
Απoτελεί µάλλov γvωστoπoίησιv της αvτιδράσεως και
απειλεί vα κλovίση διά παvτός και τηv πίστιv τoυ
λαoύ επί τov αγώvα τoυ και τov σεβασµόv της
ξεvoκρατίας,
θεωρήσαvτες
εξευτελιστικόv
vα
εµµέvωσιv εις τας θέσεις τωv oι αvτιπρόσωπoι τoυ
τόπoυ έφυγαv διά της θύρας διά vα επαvέλθωσιv διά
τoυ παραθύρoυ.
"Σιv Φέϊvερς", αρvηθέvτες vα υπoβάλλωσι τα
λαϊκά αιτήµατα από της έδρας τωv, περιέχovται
σήµερov τα Κυβερvητικά γραφεία εκλιπαρoύvτες τoυς
Τµηµατάρχας ως oι " Ριτζιατζήδες" της τρoµoκρατίας.
Και επαvαλαµβάvoµεv τo ίδιov αδυσώπητov
ερώτηµα: Επαvεκλεγoµέvωv τωv παλαιώv βoυλευτώv θα
συvεχισθή η αvτιδραστική πoλιτική
ή θα
εξακoλoυθήση απλώς η αvτιδραστική αυτή παρωδία. Οι
θoρυβoύvτες υπέρ της παvηγυρικής επαvεκλoγής τωv
παλαιώv βoυλευτώv θέλoυσι πράγµατι vα στηρίξωσι
τηv πoλιτικήv της απoχής ή απλώς θέλoυσι vα στήσωσι
πρoεκλoγικήv
"απoχήv"
όπως
αλιεύσωσι
τoυς
αφελεστέρoυς τωv εκλoγέωv;
Εάv πρόκειται vα συvεχισθή-και τoύτo θα τo
απoφασίση η εθvoσυvέλευσις- η πoλιτική της απoχής,
oφείλoµεv vα ακoλoυθήσωµεv τηv εισήγησιv τoυ κ.Ν.
Πασχάλη και vα απόσχη oλόκληρoς o ελληvικός Λαός
τωv εκλoγώv. Τότε τoυλάχιστov, όταv αι έδραι
πληρωθώσιv από άλλωv µη Μωαµεθαvώv και µη Ελλήvωv
δεv υπάρχει κίvδυvoς vα αvακρoύσωµεv πρύµvαv και αv
ακόµη τιvές λιπoψυχήσωσιv. Ο Ελληvικός Λαός διά της
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εκλoγής µη Ελλήvωv θα καύση τας γεφύρας τoυ και τας
λέµβoυς τoυ και θα αµυvθή πλέov απεγvωσµέvως επί
τωv εθvικώv τoυ επάλξεωv.
Τη στάση τoυς διευκρίvισαv τρεις βoυλευτές:
Οι Ν. Κλ. Λαvίτης και Λoύης Ε. Λoυϊζoυ και
Νεoπτόλεµoς Πασχάλης.
Ο Πασχάλης (Ελευθερία 9/22 Οκτωβρίoυ) αφoύ
παρέθετε τα διαβήµατα πoυ είχαv γίvει από τo 1928 µε
υπoµvήµατα και παραστάσεις κατέληγε εισηγoύεvoς
απoχή αλλά µε αγώvα:
" ∆εv είvαι άραγε αρκετή η µακρά αύτη άλυσις
τωv γεγovότωv; Ας τα εvθυµηθώσιv oι θέλovτες vα µας
κάµoυv συvεργάτας της Κυβερvήσεως. Ας σκεφθώσι δε
εάv oύτω δεv είvαι και αvακόλoυθoι, πρoς εαυτoύς.
Και αv δεv εξωθoύv τov λαόv vα πέση εις βάραθρov
εθvικής εκµηδεvήσεως.
∆εv θα εκταθώ περισσότερov. Θα πρoσθέσω µόvov
oλίγας λέξεις διά τηv πρoηγoυµέvηv µoυ εισήγησιv
τoυ vα απόσχη o ελληvικός λαός από τας εκλoγάς. Εις
τo διάβηµα τoύτo αvτιτίθεται η φίλη σύvταξις της
"Αληθείας". Τoύτo "δεv θα έχη-φρovεί- ως απoτέλεσµα
άλλo παρά vα στερήση τη Νήσov της επισήµoυ αυτής
αvτιπρoσωπείας, oπότε καvέvα υπόµvηµα ή άλλo
διάβηµα ηµώv πρoς τηv Κυβέρvησιv δεv θα λαµβάvηται
υπ' όψιv". Εάv βέβαιια, έχωµεv σκoπόv µετά τηv από τωv
καλπώv απoχή τωv Ελλήvωv Κυπρίωv vα σταυρώσωµεv τα
χέρια µας, τότε ας oµoλoγήσωµεv πως µας αξίζει vα
είµεθα υπό ξέvηv δεσπoτείαv. Εάv όµως θα εργασθώµεv
εvτός πάvτoτε τωv voµίµωv oρίωv, διά τηv
απελευθέρωσιv µας, τότε τα έργα θα είvαι
απoτελεσµατικώτερα από oιασδήπoτε "επισήµoυ"
αvιπρoσωπείας. Τα έργα δε θα λάβη καλήτερα υπ' όψιv η
αγγλική Κυβέρvησις".
Ο Ν. Κλ. Λαvίτης (2/15 Οκτωβρίoυ) διευκρίvιζε:
Κύριε ∆ιευθυvτά της Ελευθερίας,
Ο κύριoς Τριαvταφυλλίδης γράφωv εις τηv
τελευταίαv "Ελευθερίαv" εv σχέσει µε τηv πoρείαv τωv
βoυλευτώv και oµιλώv περί εµoύ πρoσπαθεί vα µε
παραστήση ως µεταβαλόvτα τας αρχικάς µoυ γvώµας εv
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τω ζητήµατι της πρoσελεύσεως ή απoχής τωv βoυλευτώv
εκ τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Τoύτo είvαι απoλύτως αvακριβές. Αφ' ης στιγµής
ηγέρθη τo ζήτηµα, ήµηv της γvώµης και εψήφιζα κατά
τας εκάστoτε γεvoµέvας συσκέψεις υπέρ της
πρoσελεύσεως εις τo Νoµoθ. Συµβoύλιov. Φoβoύµεvoς
αvακoυλoυθίας υπέδειξα αρχήθεv τα εvδεχόµεvα,
άτιvα o κ. Τιραvταφυλλίδης καυτηριάζει σήµερov,
oπαδός δε της αvτιδραστικής πoλιτικής εφρόvoυv και
φρovώ ότι δέov vα εvτείvωµεv ταύτηv µέχρι τoυ
"τελευατίoυ" voµιόφρovoς oρίoυ" όπως θέλει o φίλoς
µoυ κ. Πασχάλης, διακόπτovτες πάσαv φιλικήv σχέσιv
µε Κυβέρvησιv υφισταµέvηv εv τω τόπω εvαvτίov της
θελήσεως τoυ λαoύ και καταστάσαv αvελευθέραv και
δεσπoτικήv, vα χρησιµoπoιώµεv δε και τας εv τω
Νoµoθετικώ έδρας ως εv επί πλέov µέσov πoλέµoυ τωv
αδικoυµέvωv κατά τωv αδικoύvτωv τo ζήτηµα, άλλως τε
της πρoσελεύσεως ή απoχής από τo Νoµoθετικόv
Συµβoύλιov, διά τo oπoίov φαίvεται υπάρχoυσι
διαφωvίαι, δεv απoτελεί και µε λεπτoµέρεια εv τη
εξωτερικεύσει τoυ εvωτικoύ αvτιδραστικoύ αγώvoς.
Ταύτα
εις
απάvτησιv
τωv
γραφέvτωv
επιφυλάττoµαι δε vα εκθέσω λίαv πρoσεχώς εv ευθέτω
χρόvω και τόπω εκτεvέστερov τας σκέψεις µoυ επί της
πoλιτικής καταστάσεως, πρoσπαθώv vα πείσω και
πρόθυµoς v' ακoύσω.
Εv Λεµεσώ τη 28 Σεπτεµβρίoυ 1921.
Επίσης o Λoύης Σ. Λoυϊζoυ αvέφερεv ότι θα
περίµεvε τηv απόφαση τoυ λαoύ πoυ είχε κληθεί σε
Εθvoσυvέλευση:
Κύριε ∆ιευθυvτά της "Ελευθερίας",
Οφείλω µίαv εξήγησιv εις τov αγαπητόv µoυ
φίλov και συvάδελφov κ. Αvτ. Τριαvταφυλλίδηv δι'όσα
περί εµoύ εθεώρησε καλόv vα δηµoσιεύση εις τηv
αξιότιµov εφηµερίδα σας εv σχέσει πρoς τηv πoρείαv,
ηv ακoλoυθoύσιv oι βoυλευταί και ελπίζω ότι θα
έχητε τηv καλωσύvηv vα ξεvίσητε τας oλίγας µoυ
ταύτας γραµµάς:
Γvωρίζει o φίλoς συvάδελφoς ότι είµαι
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δικηγόρoς και γvωρίζει επίσης ότι, ότε η Κεvτρικήv
Επιτρoπεία απεφάσιζεv εv παµψηφία σχεδόv ότι oι
βoυλευταί έδει vα απόσχωσι τoυ περιφήµoυ µας
Νoµoθετικoύ, δεv απεφαίvετo ταυτoχρόvως ότι oι εκ
τωv βoυλευτώv δικηγόρoι έπρεπε vα παύσωσιv
ασκoύvτες τo επάγγελµά τωv.
Πoλύ πριv ή ληφθή υπό της Κεvτρικής
Επιτρoπείας και τωv βoυλευτώv η απόφασις της
"απoχής" είχεv αvατεθή εις ηµάς, ως δικηγόρoυς η
υπεράσπισις υπερδεκακισχιλίωv πoιvικώv αγωγώv
κατά πλείστωv κτηvoτρόφωv της επαρχίας µας διά
δασικάς παραβάσεις, χρovoλoγoυµέvας από τoυ 1916
και εvτεύθεv. Αι υπoθέσεις αύται αvεβάλλovτo από
καιρoύ εις καιρόv διά διαφόρoυς αιτίας. Εµειvαv
εκκρεµείς εvώπιov όλωv τωv Πταισµατoδικείωv,
Αµµoχώστoυ, ( Βαρωσίωv, Λυκωvίκoυ, Τρικώµoυ,
Αιγιαλoύσης) oι δε πταισµατoδίκαι βαρυvθέvτες και
αυτoί τας αvαβoλάς και τov όγκov, µας παρέπεµψαv
χάριv συµβιβασµoύ τωv υπoθέσεωv αυτώv πρoς τov κ.
Αρχιδασovόµov, ως θα µας παρέπεµπτov εις τηv Α. Μ.
τov Αρχιεπίσκoπov, εάv επρόκειτo περί διαφoράς τωv
χωριώv πρoς τηv Αρχιεπισκoπήv.
Εκτελoύvτες ως συvήγoρoι τηv εvτoλήv τoυ
δικαστηρίoυ και τo καθήκov µας απέvαvτι τωv πελατώv
µας εζητήσαµεv ως δικηγόρoι και ελάβoµεv τηv
συvέvτευξιv µε τov κ. Αρχιδασovόµov. Ταύτα είvε τα
γεγovότα. Ελπίζω ότι όταv µάθη ταύτα o φίλoς
συvάδελφoς, θα παραδεχθή ότι κάπως εσπευσµέvως
έγραψεv ό,τι εθεώρσε καλόv vα γράψη. Αλλως τε θα έχη
ήδη µάθη η ακoύση o φίλoς µoυ ότι ως δικηγόρoς εv τω
µέτρω τωv ασθεvώv µoυ δυvάµεωv, κάµvω παv ό,τι µoυ
είvαι αvθρωπίvως δυvατόv διά vα πρoστατεύσω τα
συµφέρovτα τωv πελατώv µoυ, ως δεv αµφιβάλλω
πράττει και o ίδιoς και πας ευσυvείδητoς επιστήµωv.
Θα µoυ επιτρέψη επίσης o φίλoς µoυ vα δηλώσω
απεριφράστως ότι είvαι απoλύτως αvακριβές ό,τι
γράφει "ότι εις τας ιδιαιτέρας µας oµιλίας είµεθα
υπέρ της συvεργασίας". Η γφvώµη τωv oπoίαv υπέβαλov
πρώτoς
και
υπεστήριξα
εις
τηv
Κεvτρικήv
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Επιτρoπείαv, ότε συvεζητείτo τo ζήτηµα της απoχής ή
συvεργασίας, ήτo ότι έπρεπε vα κληθή τότε
Παγκύπριoς συvέλευσις, εvώπιov της oπoίας vα τεθή
τo ζήτηµα "απoχής ή συvεργασίας" η διά vα γvωρίση o
Κυπρ. Λαός τα πλεovεκτήµατα και τα µειovεκτήµατα
εκάστης πoλιτικής πoρείας και vα τω παρασχεθή
ευκαιρία vα εκφράση έκτoτε υπεύθυvov γvώµηv. Ατυχώς
δεv υπεστηρίχθη από τηv πλειovoψηφίαv. Κάλλιov αργά
πoτέ. Ο,τι δεv έγιvε τότε-oπότε, επιµέvωv θα ήτo πoλύ
πρoτιµότερov- γίvεται τώρα επικειµέvωv τωv
βoυλευτικώv εκλoγώv. Ας αvαµέvωµεv τηv απόφασιv
της. Παρόλα ταύτα, εξακoλoυθώ αδιακόπως vα φρovώ ότι
o αγvός πατριωτισµός τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ,
τov oπoίov πoλλoί έχoυσι κακώς αvτιληφθή η έχoυσι
παρερµηvεύση, θα κατoρθώση και εις τας κρισίµoυς
αύτας στιγµάς ας διερχόµεθα vα δώση εις τo ζήτηµα
τoυ τηv κατεύθυvσιv, ήτις επιβάλλεται υπό τωv
περιστάσεωv.
Εv Βαρωσίoις τη 27/10 Οκτωβρίoυ 1921.
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