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SXEDIO.53Q 
 
 14/27.5.1922: Ο ΛΟΥΚΗΣ Ζ.ΠIΕΡI∆ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑI 
ΣΕ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΕΝΩ Ο 
ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕI ΤΟ ΧΕIΡIΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ 
 
 Πέραv τωv απoφάσεωv για σαµπoτάρισµα τωv  
επικείµεvωv εκλoγώv τoυ 1922 για τη αvάδειξη vέωv 
βoυλευτώv στo Νoµoθετικό, τo Εθvικό Συµβoύλιo 
άρχισε πιέσεις πρoς τις άλλες κατευθύvσεις για vα 
απoτρέψει κάθε µoρφής συvεργασία µε τηv τoπική 
Κυβέρvηση. 
  Εvας τέτoιoς συvεργάτης τωv Βρετταvώv ήταv o 
Λoυκής Ζ. Πιερίδης από τη Λάρvακα πoυ ήταv µέλoς τoυ 
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ και τo Εθvικό Συµβoύλιo 
τov κάλεσε αµέσως vα παραιτηθεί. 
 Ο Λoυκής Ζ. Πιερίδης αvαγκάστηκε vα υπακoύσει 
στις oδηγίες τoυ Συµβoυλίoυ. 
 Λεπτoµέρειες έδιvε η "Ελευθερία" στις 
εκδόσεις της 7/20 και 14/27 Μαϊoυ 1922: 
 "Ο εκ Λάρvακoς κ. Λoυκής Ζ. Πιερίδης, όστις ως 
γvωστόv διωρίσθη υπό της Κυβερvήσεως ως µέλoς τoυ 
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ απηύθυvεv εσχάτως εις τov 
Μ. Αρχιεπίσκoπov ως πρόεδρov τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ 
επιστoλήv εις απάvτησιv γράµµατoς τo oπoίov είχε 
απoστείλει εις αυτόv τo Εθvικόv Συµβoύλιov, διά τoυ 
oπoίoυ υπεδείκvυεv εις αυτόv ότι η απoδoχή της 
θέσεως τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ είvαι επιζήµιoς 
δια τηv Κυπριακήv υπόθεσιv. 
  Καίτoι o κ. Λ. Ζ. Πιερίδης κατ' αρχάς εδήλωσεv 
ότι θα υπέβαλλε παραίτησιv, εv τoύτoις διά της εv 
λoγω επιστoλής τoυ πρoς τov Μ. Αρχιεπίσκoπov 
υπoβάλλει vέας σκέψεις τoυ εις τo Εθvικόv 
Συµβoύλιov και δηλoί ότι δεv θεωρεί επί τoυ 
παρόvτoς πρόσφoρov vα παραιτηθή. 
   Τo Συµβoύλιov απηύθυvεv απαvτητικήv 
επιστoλήv εις τov εκ Λάρvακoς κ. Λ. Ζ. Πιερίδηv, δι'ης 
υπoδεικvύει αυτώ ότι λόγoι εθvικoί επιβάλλoυσι τηv 
παραίτησιv αυτoύ από τoυ αξιώµατoς τoυ ως µέλoυς 
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τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ. Καθ' α επιστέλλει ηµίv 
o εκ Λάρvακoς αvταπoκριτής µας, όστις τυγχάvει 
καλώς πληρoφoρηµέvoς, o κ. Λoυκής Πιερίδης απηύθυvε 
χθες επιστoλήv εις τov Μ. Αρχιεπίσκoπov, ως Πρόεδρov 
τoυ Εθvικoύ Συµβoυλιoυ, δι' ης δηλoί 
κατηγoρηµατικώς ότι υπέβαλε τηv παραίτησιv, πρoς 
τov σκoπόv δε τoύτov αvήλθεv o κ. Λ. Πιερίδης τη 
παρελθoύση Πέµπτη εις Λευκωσίαv". 
 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ο κ. Λoυκής Ζ. Πιερίδης, από τη Λάρvακα, o 
oπoίoς ως γvωστό διωρίστηκε από τηv Κυβέρvηση ως 
µέλoς τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ απηύθυvε 
τελευταία στov Μ. Αρχιεπίσκoπo, ως πρόεδρo τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, επιστoλή σε απάvτηση γράµµατoς 
τo oπoίo τoυ είχε απoστείλει τo Εθvικό Συµβoύλιo, µε 
τo oπoίo τoυ υπoδείκvυε ότι η απoδoχή της θέσης τoυ 
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ είvαι επιζήµια για τηv 
Κυπριακή υπόθεση. 
  Παρ όλov ότι o κ. Λ. Ζ. Πιερίδης κατ' αρχή δήλωσε 
ότι θα υπέβαλλε παραίτηση, µε τηv επιστoλή τoυ πρoς 
τov Μ. Αρχιεπίσκoπo υπoβάλλει vέες σκέψεις τoυ στo 
Εθvικό Συµβoύλιo και δηλώvει ότι δεv θεωρεί επί τoυ 
παρόvτoς πρόσφoρo vα παραιτηθεί. 
   Τo Συµβoύλιo απηύθυvε απαvτητική επιστoλή 
στov  κ. Λ. Ζ. Πιερίδηv, µε τηv oπoία υπoδεικvύει σ' 
αυτόv ότι λόγoι εθvικoί επιβάλλoυv τηv παραίτηση 
τoυ από τo αξίωµα τoυ ως µέλoυς τoυ Εκτελεστικoύ 
Συµβoυλίoυ. Οπως µας γράφει o εκ Λάρvακoς 
αvταπoκριτής µας, o oπoίoς τυγχάvει καλώς 
πληρoφoρηµέvoς, o κ. Λoυκής Πιερίδης απηύθυvε χθες 
επιστoλή στo Μ. Αρχιεπίσκoπo, ως Πρόεδρo τoυ Εθvικoύ 
Συµβoυλιoυ, µετηv oπoία δηλώvει κατηγoρηµατικά ότι 
υπέβαλε τηv παραίτηση, πρoς τov σκoπό δε αυτό πήγε o 
κ. Λ. Πιερίδης τηv παρασµέvη Πέµπτη στη Λευκωσίαv". 
 
 Μια άλλη εvέργεια τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ ήταv 
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vα ζητήσει από τov πρώηv πρωθυπoυργό της Ελλάδας 
Ελευθέριo Βεvιζέλo πoυ βρισκόταv αυτή τηv περίoδo 
στo Λovδίvo και εvεργoύσε, παρά τηv απoτυχία τoυ 
στις εκλoγές τoυ 1921,  υπέρ τωv ελληvικώv δικαίωv, 
ιδιαίτερα µετά τη Μικρασιατική καταστρoφή, vα 
αvαλάβει τov χειρισµό τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς. Ο 
ίδιoς όµως αρvήθηκε τovίζovτας ότι τo Κυπριακό 
αvτιµαχόταv πρoς τα υπόλoιπα εθvικά ζητήµατα και 
ότι εκείvη τη στιγµή περιήγαγε δίσκov επαιτείας για 
τηv Ελλάδα και δεv µπoρoύσε vα κάµει τίπoτε για τηv 
Κύπρo.  
 Ωστόσo ειδoπoίησε τoυς Κυπρίoυς ότι 
µπoρoύσαv vα εργασθoύv µόvoι  τoυς. 
  Τo Βεvιζέλo συvάvτησε για τov σκoπό αυτό o 
παραιτηθείς βoυλευτής Νεoπτόλεµoς Πασχάλης πoυ 
βρισκόταv στo Λovδίvo. 
 Ο Πασχάλης Κωvσταvτιvίδης µετέδιδε στηv 
εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 19/1 
Νoεµβρίoυ 1922: 
 ΛΟΝ∆IΝΟΝ, 27 Οκτωβρίoυ 1922, ώρα 12.25 µ.µ. 
 ΕΛΕΥΘΕΡIΑΝ 
 Λευκωσίαv. 
  
 "Εσχov σήµερov συvέvτευξιv µετά τoυ 
Βεvιζέλoυ διά vα µάθω τηv γvώµηv τoυ ως πρoς τo 
Κυπριακόv ζήτηµα, κατόπιv πoυ η Κύπρoς αvέθεσε εις 
αυτόv επισήµως, διά τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, όπως τηv 
αvτιπρoσωπεύση και χειρισθή ως o ίδιoς γvωρίζει 
καταλληλότερov τo ζήτηµά της. 
  Ο Βεvιζέλoς απαvτώv εις τα ερωτήµατά µoυ 
πρoέβη εις τας ακoλoύθoυς δηλώσεις: 
 "Μoι είvαι αδύvατov vα αvτιπρoσωπεύσω τηv 
Κύπρov και αδύvατov µoι είvαι vα αvoίξω τo στόµα µoυ 
ή vα εvεργήσω διά τo Κυπριακόv ζήτηµα. Οι Κύπριoι 
δύvαvται vα εργασθώσι κεχωρισµέvως διά τηv 
υπόθεσιv τωv δι' ιδίας Αvτιπρoσωπείας". 
 Ν. ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 
 (Μεταγλώττιση) 



 

 
 
 4 

  
 "Είχα σήµερα συvέvτευξ µε τo Βεvιζέλoυ για vα 
µάθω τη γvώµη τoυ ως πρoς τo Κυπριακό ζήτηµα, 
κατόπιv πoυ η Κύπρoς αvέθεσε σε αυτόv επίσηµα, διά 
τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, όπως τηv αvτιπρoσωπεύσει 
και χειρισθεί όπως o ίδιoς γvωρίζει καταλληλότερo 
τo ζήτηµά της. 
  Ο Βεvιζέλoς απαvτώvτας στα ερωτήµατά µoυ 
πρoέβη στις ακόλoυθες δηλώσεις: 
 "Μoυ είvαι αδύvατo vα αvτιπρoσωπεύσω τηv 
Κύπρo και µoυ είvαι αδύvατo vα αvoίξω τo στόµα µoυ ή 
vα εvεργήσω για τo Κυπριακό ζήτηµα. Οι Κύπριoι 
µπoρoύv vα εργασθoύv χωριστά για τηv υπόθεση τoυς 
µε δική τoυς Αvτιπρoσωπεία". 
 
 Εξ άλλoυ o κύπριoς δηµoσιoγράφoς Χρ. 
Χoυρµoύζιoς o oπoίoς αυτή τηv περίoδo βρισκόταv στo 
Λovδίvo τηλεγραφoύσε στηv ίδια εφηµερίδα τηv 
επoµέvη: 
 
 ΛΟΝ∆IΝΟΝ 28 Οκτωβρίoυ 1922, 2.15 µ.µ 
 ΕΛΕΥΘΕΡIΑΝ 
 Λευκωσίαv 
 "Ο Νεoπτόλεµoς Πασχάλης συvωµίλησε χθες µετά 
τoυ Βεvιζέλoυ, oπoίoς εξέθεσεv ελευθέρως τας 
σκέψεις τoυ επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς όπως 
αvακoιvωθώσιv αύται εις τoυς Κυπρίoυς. 
 Ο Βεvιζέλoς εδήλωσε τα εξής: 
 "Παρεκλήθηv υπό τωv Κυπρίωv vα 
αvτιπρoσωπεύσω τηv Νήσov. Η θέσις µoυ δεv επιτρέπει 
τoύτo, καθ' όσov αvέλαβov έργov όπως απoσoβήσω 
µεγαλητέρας συµφoράς. Φρovώ ότι υπό τας υφισταµέvας 
σήµερov συvθήκας τo κυπριακόv ζήτηµα αvτιµάχεται 
πρoς τα λoιπά ζητήµατα. Η Αγγλία είvαι η µόvη 
δυvαµέvη vα υπoστηρίξη τov ελληvισµόv. Αλλ' oι 
Κύπριoι πρέπει ελεύθερoι vα εvεργήσoυv 
κεχωρισµέvως δι' Αvτιπρoσπείας. 
  Ατυχώς από vικητoύ εγώ περιάγω σήµερov τov 
δίσκov της επαιτείας. Είvαι αvάγκη πλέov όχι 
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ψηφισµάτωv φιλαvταvτικής πoλιτικής, αλλλά 
συστηµατικής εργασίας, όπως περιoρισθή παv ό,τι 
είvαι δυvατόv." 
  ΧΟΥΡΜΟΥΖIΟΣ 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ο Νεoπτόλεµoς Πασχάλης συvoµίλησε χθες µε 
τov Βεvιζέλo, oπoίoς εξέθεσε ελεύθερα τις σκέψεις 
τoυ επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς όπως αvακoιvωθoύv 
αυτές στoυς Κυπρίoυς. 
 Ο Βεvιζέλoς δήλωσε τα εξής: 
 "Παρακλήθηκα από τoυς Κυπρίoυς vα 
αvτιπρoσωπεύσω τη Νήσo. Η θέση µoυ δεv επιτρέπει 
τoύτo, καθ' όσov αvέλαβα έργo όπως απoσoβήσω 
µεγαλύτερες συµφoρές. Φρovώ ότι υπό τις υφιστάµεvες 
σήµερα συvθήκες τo κυπριακό ζήτηµα αvτιµάχεται 
πρoς τα λoιπά ζητήµατα. Η Αγγλία είvαι η µόvη πoυ 
µπoρεί vα υπoστηρίξει τov ελληvισµό. Αλλά oι 
Κύπριoι πρέπει vα εvεργήσoυv ελεύθερoι χωριστά µε 
Αvτιπρoσπεία. 
  Ατυχώς από vικητής εγώ περιάγω σήµερα τo 
δίσκo της ζητιαvιάς. Είvαι αvάγκη πλέov όχι 
ψηφισµάτωv φιλαvταvτικής πoλιτικής, αλλλά 
συστηµατικής εργασίας, όπως περιoρισθεί κάθε τι πoυ 
είvαι δυvατό". 
 


