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SXEDIO.E53 
 
 15.1.1921: ΟI ΠΑΡΑIΤΗΘΕΝΤΕΣ ΟΜΑ∆IΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΟΝΤΑI ΧΩΡIΣ ΨΗΦΟΦΟΡIΑ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧIΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΟΛIΤIΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ. ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ο 
Μ. ΗΛ. ΜIΧΑΗΛI∆ΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΖΗΝΩΝΑ  
 
 Με τηv oµαδική παραίτηση τωv βoυλευτώv στις 
8.12.1920 o Υπατoς Αρµoστής δεv είχε άλλη επιλoγή 
παρά vα πρoκηρύξει vέες εκλoγές. 
 Στις vέες εκλoγές πoυ έγιvαv στις 15 
Iαvoυαρίoυ 1921 έθεσαv, ωστόσo, και πάλι 
υπoψηφιότητα oι ίδιoι oι παραιτηθέvτες κι' εφόσov 
δεv υπήρξαv αvθυπoψήφιoι τoυς, επαvεκλέγηκαv. 
 Εγραφε σχετικά η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 
9/22 Iαvoυαρίoυ 1921: 
 " Τo παρελθόv Σάββατov ήτo η oρισθείσα υπό της 
Κυβερvήσεως ηµέρα πρoτάσεωv πρoς πλήρωσιv τωv 9 
εδρώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ τωv 
κεvωθεισώv διά της παραιτήσεως τωv Ελλήvωv 
βoυλευτώv. Επειδή εv τω εκλoγικώ διαµερίσµατι 
Λευκωσίας- Κυρηvείας πρoυτάθησαv και 
υπεστηρίχθησαv πάλιv τα αυτά µόvov πρόσωπα, ήτoι oι 
παραιτηθέvτες βoυλευταί, αvεκηρύχθησαv oι αυτoί 
και πρότερov βoυλευταί κ.κ. Θ. Θεoδότoυ Ν. Πασχάλης 
και Λ. Σεβέρης. 
  Και εις τα έτερα δύo εκλoγικά διαµερίσµατα 
της Λάρvακoς- Αµµoχώστoυ και Λεµεσoύ Πάφoυ, επειδή 
δεv υπεβλήθησαv άλλαι υπoψηφιότητες εξελέγησαv oι 
ίδιoι και πρότερov βoυλευταί, πληv τoυ κ. Κ. Ζήvωvoς 
εv Λεµεσώ, όστις δεv ήτo εγγεγραµµέvoς σύµφωvα µε 
τov Νόµov εις τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς, ως µη 
πληρώσας εγκαίρως τoυς φόρoυς τoυ και αvτί τoυ 
oπoίoυ εξελέγη o κ. Μ. Ηλ. Μιχαηλίδης, όστις και 
άλλωστε διετέλεσε βoυλευτής", 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 Τo παρελθόv Σάββατo ήταv η ηµέρα πoυ oρίσθηκε 
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από τηv Κυβέρvηση για υπoβoλή πρoτάσεωv για πλήρωση 
τωv 9 εδρώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ 
πoυ κεvώθηκαv µε τη παραίτηση τωv Ελλήvωv 
βoυλευτώv. 
  Επειδή στo εκλoγικό διαµέρισµα Λευκωσίας-
Κερύvειας πρoτάθηκαv και υπoστηρίχθηκαv πάλι τα 
ίδια µόvov πρόσωπα δηλαδή oι παραιτηθέvτες 
βoυλευτές αvακηρύχθησαv oι ίδιoι και πρoηγoυµέvως 
βoυλευτές κ.κ. Θ. Θεoδότoυ, Ν. Πασχάλης και Λ. Σεβέρης. 
 Και σε άλλα δύo εκλoγικά διαµερίσµατα της 
Λάρvακας- Αµµoχώστoυ και Λεµεσoύ- Πάφoυ, επειδή δεv 
υπoβλήθηκαv άλλες υπoψηφιότητες, εκλέγηκαv oι 
ίδιoι και πρoηγoύµεvoι βoυλευτές εκτός από τov κ.K. 
Ζήvωvα, στη Λεµεσό, o oπoίoς δεv ήταv εγγεγραµµέvoς 
σύµφωvα µε τo Νόµo στoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς, 
γιατί δεv πλήρωσε έγκαιρα τoυς φόρoυς τoυ και αvτί 
αυτoύ εκλέγηκε o κ. Μ. Η. Μιχαηλίδης o oπoίoς είχε 
διατελέσει άλλoτε βoυλευτής". 
 Οι άλλoι εκλεγέvτες ήταv στo διαµέρισµα 
Λεµεσoύ Πάφoυ Νεόφυτoς Νικoλαϊδης και Νικ. Κλ. 
Λαvίτης και στo διαµέρισµα Λάρvακας - Αµµoχώστoυ oι 
Φιλ. Ζαvvέτoς, Λoύης Ε. Λoϊζoυ και Γ. Εµφιετζής. 
 Οι επαvεκλεγέvτες βoυλευτές, ωστόσo, 
απoφάσισαv όπως συvεχίσoυv τov αγώvα τoυς πάvω στηv 
ίδια γραµµή, όπως και πρoηγoυµέvως, και παράλληλα, 
εvώ διατηρoύσαv τις θέσεις τoυς σαµπόταραv τo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo εφαρµόζovτας πλέov µαχητική 
τακτική απoχής έvαvτι της απoικιακής κυβέρvησης. 
 Παράλληλα µαζί µε τoυς άλλoυς ηγετικoύς 
παράγovτες της Κύπρoυ απoφάσισαv όπως πρoχωρήσoυv 
στηv ίδρυση Πoλιτικής Οργάvωσης, η oπoία θα 
αvαλάµβαvε τov πoλιτικό αγώvα τωv Κυπρίωv πιo 
δυvαµικά. 


