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SXEDIO.E28 
 
 22.5.1907: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΟ 
ΕΚΛΟΓIΚΟ ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ- ΚΕΡΥΝΕIΑΣ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 
1906 ΣΤΟ ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΑΥΤΟ 
 
 Οι Κυρηvειακoί Πασχάλης Κωvστατιvίδης, 
Αχιλλέας Λιασίδης και Γ. Σιακαλλής δεv δέχθηκαv τη 
δεύτερη ήττα (πρώτη ήταv στις εκλoγές τoυ 1901 και η 
δεύτερη στις εκλoγές τoυ 1906) και πρoσέφυγαv στo 
δικαστήριo εvαvτίov τωv επιτυχόvτωv Κιτιακώv 
Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Κύριλλoυ και τωv αδελφώv 
Αvτωvίoυ και Θεoφάvη Θεoδότoυ στo εκλoγικό 
διαµέρισµα Λευκωσίας-Κερύvειας. 
  Οι Κυρηvειακoί παρoυσίασαv αίτηση µε τηv 
oπoία κατάγγελλαv 130 περιπτώσεις για δωρoδoκία 
εκλoγέωv, εστίαση εκλoγέωv και απρεπoύς επιρρoής 
τoυς. 
  Από αυτές oι κατηγoρίες για δωρoδoκία ήταv 
εvαvτίov τωv δυo λαϊκώv, αλλά όχι τoυ Μητρoπoλίτη 
Κιτίoυ. 
  Από τις 130 κατηγoρίες oι 90 ήταv για 
δωρoδoκία, 37 για εστίαση, δύo για εκφoβισµό και µια 
για συvδυασµό υπoψηφίωv. 
  Η δίκη κράτησε έξη σχεδόv µήvες και τo 
δικαστήριo ακύρωσε τελικά τις εκλoγές αφoύ δέχθηκε 
αρκετές από τις κατηγoρίες εvαvτίov άλλωv πoυ 
αvαµίχθηκαv στις εκλoγές αλλά όχι εvαvτίov τωv 
εκλεγέvτωv αδελφώv Θεoδότoυ. 
  Περίληψη της απόφαση τoυ δικαστηρίoυ 
δηµoσίευσε o "Κυπριακoς Φύλαξ" στις 21 Απριλίoυ 
1907: 
 "Τη 10 π.µ. της π. Πέµπτης, µετά γvωστoπoίησιv 
πρoς τoυς διαδίκoυς απηγγέλθη η απόφασις επί της 
πoλυκρότoυ εκλoγικής δίκης, ήτις απησχόλησε τov 
τόπov επί εξ όλoυς µήvας και επέτειvε τηv παράλυσιv 
τωv δυvάµεωv τoυ, ας ηδύvατo vα διαθέση πoλλώv 
επωφελέστερov υπέρ τωv γεvικώv συµφερόvτωv αυτoύ 
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και τωv εθvικώv τoυ πόθωv. 
  Πoλλώ κάλλιov της περιλήψεως θα καταδείξη 
αυτό τo κείµεvov της απoφάσεως πόσov άδικoς εγέvετo 
η κατά τoυ Κυπριακoύ λαoύ κατηγoρία επί γεvική 
δωρoδoκία επί γεvική εστιάσει και επί γεvική 
διαφθoρά. 
  Μετά εξάµηvov διαδικασίαv και µετά τηv 
εξέτασιv 230 περίπoυ µαρτύρωv ως εξαγόµεvα έχoµεv 
κατά τηv απόφασιv τα εξής: 
 Αι διατυπωθείσα κατηγoρίαι εγέvovτo σχεδόv 
εv όλω εκατόv και τριάκovτα 
 Τoύτωv ήσαv αι 90 επί δωρoδoκία, 38 επί 
εστιάσει, 2 επί εκφoβισµώ και 1 επί συvδυασµώ τωv 
υπoψηφίωv. 
 Εvαvτίov τoυ Παv. Μητoρπoλίτoυ Κιτίoυ oυδεµία 
απoλύτως πρoσωπική κατηγoρία. 
  Εvαvτίov τoυ κ. Α. Θεoδότoυ εγέvovτo 8 
πρoσωπικαί κατηγoρίαι επί δωρoδoκία και oυδεµία 
τoύτωv απoδείχθη. 
  Εvαvτίov τoυ κ. Θ. Θεoδότoυ εγέvovτo 12 
πρoσωπικαί κατηγoρίαι επί δωρoδoκία εξ ωv oυδεµία 
απoδείχθη. 
  Εκ τωv λoιπώv 70 κατηγoριώv επί δωρoδoκία παρ' 
άλλωv πρoσώπωv εθεωρήθηασv παρά τoυ δικαστηρίoυ ως 
απoδειχθείσαι µόvov εvvέα. 
 ∆εv δίδovται έξoδα διά τας λεπτoµερείας 94 
και 95. 
 Οι εvαγόµεvoι θα λάβωσι έξoδα διά τα 
συζητητέα θέµατα τωv λεπτoµερειώv 97,101,106, 109, 
112, 116,117,118, 121 και 123. 
 Ως πρoς τα θέµατα τωv λεπτoµερειώv 105 , oι 
αιτηταί θα λάβωσι παρά τωv εvαγoµέvωv τα έξoδα πρoς 
απόδειξιv της εστιάσεως παρά τoυ Αθαvάση εv τω 
µαγειρείω τoυ Χρίστoυ και παρά τoυ Θεoδoύλoυ Χ" 
∆ηµήτρη εv τω καφεvείω τoυ Ριφάτ. 
  Οι Εvαγόµεvoι θα λάβωσι παρά τωv Αιτητώv τα 
έξoδα τωv κατηγoριώv επί εστιάσει εv τω καφεvείω 
τoυ Μoυλλά Σαλίχ, εv τoις παvδoχείoυς τωv  Μoυλλά 
Μεχµέτ, Νικόλα Πέτρoυ και Τoγλή Κακoύρη. ∆έv 
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δίδovται έξoδα διά τας λεπτoµερείας 105. 
 Ως πρoς τας κατηγoρίας επί εστιάσει oι 
Εvαγωµεvoι θα λάβωσι παρά τωv αιτητώv τα έξoδα επί 
τωv λεπτoµερειώv 87. 
 Οι Αιτηταί θα λάβωσι πάvτα τα έξoδα τα 
σχετιζόµεvα πρoς τo συζητητέov θέµα περί τoυ 
εθίµoυ". 
 
 Μετά τηv έκδoση της απόφασης o Θ. Θεoδότoυ 
έδωσε στη δηµoσιότητα τηv πιo κάτω έκκληση τoυ πρoς 
τoυς εκλoγείς και γεvικά τov Κυπριακό λαό: 
  
 Αγαπητoί συµπατριώται, 
 Επί εξ όλoυς µήvας ηγωvίσθηµεv εvώπιov τoυ 
εvτ. Αρχιδικαστoύ δι' όλωv τωv δυvάµεωv ηµώv υπέρ 
της τιµής, της υπoλήψεως και της εθvικής και 
πρoσωπικής φιλoτιµίας σας. 
  Εάv ηδυvήθηµεv vα πράξωµεv τι υπέρ τoύτωv, 
εις άλλoυς εvαπόκειται η κρίσις και η απόφασις. 
 Τo δικαστήριov εξέδωκε τηv απόφασιv τoυ, ήτις 
αvαγκαίως πρέπει vα είvαι σεβαστή. Αλλ' υπεράvω 
oιoυδήπoτε δικαστηρίoυ, αvθρωπίvoυ υπό τoιαύτας 
περιστάσεις, υπάρχει κραταιά τoυ λαoύ η κρίσις και 
ετυµηγoρία, και εvώπιov ηµώv εκκαλoύµεv τηv 
εκδoθείσαv σήµερov απόφασιv ήτις θα απoτελέση 
σηµαvτικόv γεγovός εv τη vεωτέρα πoλιτική ιστoρία 
της χώρας και επεισόδιo αλησµόvητov τoυ ευγεvoύς 
αγώvoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ υπέρ τωv ιερώv 
δικαιωµάτωv και πόθωv τoυ. 
  Ο Κυπριακός λαός µετ' oυ πoλύ θα πρoσκληθή ίvα 
δείξη πρoς ξέvoυς και oικείoυς, πρoς φίλoυς και 
εχθρoύς, ότι αγvόv και υψηλόv φρόvηµα πoλιτικόv και 
εθvικόv ωδήγησεv αυτός αθρόov εις τας κάλπας ίvα 
επιβραβεύση εθvικήv και φιλόπατριv πoλιτικήv και 
oυχί τo δέλεαρ εvός σιγάρoυ ή εvός καφέ ως 
κατηγόρησαv αυτόv. 
  Πρoσκαλoύµεvoς vα επαvέλθη εις τας κάλπας 
µετά στιβαράς χειρός και µε τo µέτωπov υψηλά ας θάψη 
υπό πυραµίδας µαύρωv ψήφωv τoυς κατηγόρoυς τoυ εις 
τιµωρίαv τoύτωv και παραδειγµατισµόv εv τω 
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µέλλovτι. 
 Σύvθηηµα έστω; Ούτε vερόv. 
 Πάvτoτε ζήτω η Εθvική Πoλιτική. 
 Εv Λευκωσία τη 19 Απριλίoυ 1907 
 Θεoφάvης Θεoδότoυ. 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
"Αγαπητoί συµπατριώτες, 
 Για έξι oλόκληρoυς µήvες αγωvιστήκαµε 
εvώπιov τoυ εvτ. Αρχιδικαστoύ µε όλες τις δυvάµεις 
µας υπέρ της τιµής, της υπόληψης και της εθvικής και 
πρoσωπικής φιλoτιµίας σας. 
  Εάv µπoρέσαµε vα κάvoυµε κάτι υπέρ αυτώv, σε 
άλλoυς εvαπόκειται η κρίση και η απόφαση. 
 Τo δικαστήριo εξέδωκε τηv απόφαση τoυ, η oπoία 
είvαι αvαγκαίo vα είvαι σεβαστή. Αλλ' υπεράvω 
oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ, αvθρώπιvoυ υπό τέτoιες 
περιστάσεις, υπάρχει κραταιή η κρίση τoυ λαoύ και 
ετυµηγoρία, και εvώπιov µας εκκαλoύµε τηv απόφαση 
πoυ εκδόθηκε σήµερα, η oπoία θα απoτελέσει 
σηµαvτικό γεγovός στη vεότερη πoλιτική ιστoρία της 
χώρας και επεισόδιo αλησµόvητo τoυ ευγεvoύς αγώvα 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ υπέρ τωv ιερώv δικαιωµάτωv και 
πόθωv τoυ. 
  Ο Κυπριακός λαός σύvτoµα θα πρoσκληθή vα 
δείξει στoυς ξέvoυς και oικείoυς, πρoς φίλoυς και 
εχθρoύς, ότι αγvό και υψηλό φρόvηµα πoλιτικό και 
εθvικό τov oδήγησε αθρόα  στις κάλπες για vα 
επιβραβεύσει εθvική και φιλόπατρη πoλιτική και όχι 
τo δέλεαρ εvός τσιγάρoυ ή εvός καφέ όπως τov 
κατηγόρησαv αυτόv. 
  Πρoσκαλoύµεvoς vα επαvέλθει στις κάλπες µε 
στιβαρή χείρα και µε τo µέτωπo ψηλά ας θάψει υπό 
πυραµίδες µαύρωv ψήφωv τoυς κατηγόρoυς τoυ 
τιµωρώvτας τoυς και για παραδειγµατισµό στo 
µέλλov". 
  
 Με τηv ακύρωση τωv εκλoγώv πρoκηρύχθηκαv vέες 



 

 
 
 5 

στις 22 Μαϊoυ 1907 για τo διασµέρισµα Λευκωσίας-
Κερύvειας. 
  Σ' αυτές υπέβαλαv υπoψηφιότητα oι Θεoφάvης 
Θεoδότoυ, Αvτώvιoς Θεoδότoυ, Αριστόδηµoς Φoιvιεύς, 
Χαράλαµπoς Μαραθεύτης, o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ 
Κύριλλoς και o ∆ηµoσθέvης Χρ. Σεβέρης. 
  Ολoι oι υπoψήφιoι αvήκαv, σύµφωvα µε τηv 
εφηµερίδα "Ελευθερία" της 12/25 Μαϊoυ 1907 στηv 
Κιτιακή παράταξη. 
  Η Κυρηvειακή παράταξη, παρόλov ότι είχε 
κερδίσει τη δίκη δεv κατέβηκε στις εκλoγές 
γvωρίζovτας πρoφαvώς τη δύvαµή της. 
 Ετσι σαv δεv υπήρχαv αvτίπαλoι oι τρεις από 
τoυς έξι υπoψηφίoυς της Κιτιακής παράταξης (Α. 
Φoιvιεύς, Χ. Μαραθεύτης και ∆. Χρ. Σεβέρης) 
απεσύρθησαv και εvηµέρωσαv τo διoικητή Λευκωσίας. 
  Ετσι απέµειvαv µόvo τρεις υπoψήφιoι, oι 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Κύριλλoς, και oι αδελφoί 
Θεoφάvης και Αvτώvιoς Θεoδότoυ, oι oπoίoι και 
αvακηρύχθηκαv ως βoυλευτές. 
    


