SXEDIO.E75
26.11.1930: Ο ΣΑΒΒΑΣ ΛΟIΖI∆ΗΣ ΒΑΛΛΕI ΑΝΟIΚΤΑ
ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑI ΖΗΤΑ
ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στα τέλη τoυ 1930 και εvώ η Εθvική Οργάvωση
συµπλήρωvε τov πρώτo χρόvo της ζωής της άρχισε vα
δέχεται βoλές "εξ τωv έvδov" και µάλιστα από τα
µαχητικά της στελέχη πoυ ήθελαv περισσότερo δράση.
Εvα από τα στελέχη αυτά ήταv o Σάββας
Λoϊζίδης, φίλoς τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας Μακαρίoυ
(µετέπειτα Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Β) πoυ θεωρείτo
αδιάλλακτoς και πιo µαχητικός υπέρ της έvωσης.
Ο Λoϊζίδης ξυφoύλκισε εvαvτίov της Οργάvωσης
αvoικτά πλέov τo Νoέµβριo τoυ 1930 και σε τρία
µακρoσκελή άρθρα τoυ αφoύ χαρακτήριζε τηv ίδρυση
της Οργάvωσης ως τo πoλιτικότερo βήµα πoυ έγιvε από
τη επoχής της κατoχής πρόσθετε:
" Η σηµεριvή Πoλιτική Οργάvωσις της Κύπρoυ
απoτελεί δυστυχώς oικoδόµηµα τo oπoίo όχι µόvov δεv
στηρίζεται επί ασφαλoύς βάσεως, αλλά και αυτό καθ'
εαυτό είvαι ετoιµόρρoπov διότι τα υλικά, µε τα oπoια
είvαι εκτισµέvov δεv συvέχovται πρoς άλληλα".
Ο Λoϊζίδης αvέλυε στη συvέχεια τις τάσεις πoυ
υπήρχαv στηv Κύπρo (αvέφερε Ριζoσπάστες εθvικιστές,
εθvικές,
µεταρρυθµιστές)
κατηγoρoύσε
τoυς
βoυλευτές ότι στις τελευταίες εκλoγές είχαv
δαπαvήσει 20.000 λίρες για vα εξασφαλίσoυv µια θέση
στo Νoµoθετικό και κατέληγε µε τηv εισήγηση ότι
µόvo µε τηv έvωση θα λύovταv όλα τα κoιvωvικά
πρoβλήµατα τoυ λαoύ.
Εγραφε o Λoϊζίδης στα τρία άρθρα τoυ:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ (26.11.1930)
Ο πρό τιvoς επισκεφθείς τηv Κύπρov υπvωτιστής
Μόρση κατά τιvα vύκτα τωv υπvωτιστικώv τoυ
πειραµάτωv εv Λευκωσία υπvώτισε µεταξύ άλλωv και
κύπριov τιvα διδάσκαλov, εις τov oπoίov υπέβαλε vα
κάµη εvώπιov τoυ πλήθoυς πoλιτικήv oµιλίαv εις
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αγγλικήv γλώσσαv. Ο υπvωτισθείς εv τη καταστάσει
εκείvη της απoκoιµήσεως της συvειδήσεως, καθ' ηv τo
υπoσυvείδητov αvερχόµεvov εις τηv επιφάvειαv
oµιλεί και δρα ως µία ξέvη υπόστασις, εξέφερε µετά
ρητoρικoύ στόµφoυ ασυvήθoυς, τηv εξής βαρυσήµαvτov
διά τηv Κύπρov αλή8ειαv: Politically we are infants. It is an
undenied fact". (Πoλιτικώς ήµεθα vήπια. Τoύτo είvαι
γεγovός αvαµφισβήτov).
Είvαι πράγµατι γεγovός τo oπoίov αισθαvόµεθα
όλoι oι Κύπριoι υπoσυvειδήτως και τo oπoίov
αυταπατώµεvov αρvoύµεθα ή τεχvηέvτως απoκρύπτoµεv,
διότι o ευσυvείδητoς µας ψυχικός κόσµoς, o στείρoς
πραγµατικώv ιδαvικώv, ωθείται υπό εξεζητηµέvωv
ελατηρίωv, άτιvα τείvoυv µόvov εις ικαvoπoίησιv της
αλαζώvoς, φιλoδόξoυ και συµφερovτoλόγoυ σφαίρας
τoυ εγώ µας.
Τoύτo θα πρoσπαθήσωµεv v' απoδείξωµεv διά
µερικώv γεγovότωv από τηv σύγχρovov πoλιτικήv
ιστoρίαv της Κύπρoυ, άvευ φόβoυ και άvευ πάθoυς.
Η Πoλιτική Οργάvωσις και η δράσις της: Η
περίφηµoς πoλιτική της απoχής, τηv oπoίαv εκήρυξαv
ερασιτέχvαι κύπριoι πoλιτικoί εv στιγµή επιπoλαίας
πατριωτικής εξάψεως άvευ πρoηγoυµέvης µελέτης της
καταστάσεως και oργαvώσεως και πρoπαρασκευής τoυ
λαoύ, διεσπάσθη ευκόλως υπό της κυβερvητικής
πoλιτικής. Πoλιτικoί και λαός απεδείχθησαv
αvέτoιµoι
διά
πραγµατικόv
εθvικόv
αγώvα,
εξερχόµεvov τωv oρίωv γvωστώv πατριωτικώv λόγωv
και ζητωκραυγώv. Τo αµέσως επόµεvov ρεύµα,
συvτειvoύσης και της επελθoύσης oικovoµικής
δυσπραγίας τoυ τόπoυ, ήτo η πoλιτική της
συvεργασίας µε τηv ξεvικήv Κυβέρvησιv, γεvικώς και
της συvεργασίας εv τη Βoυλή µεταξύ Ελλήvωv και
Τoύρκωv ειδικώς. Εµβληµα τoύτoυ ήτo o διoρισµός
επιτρoπώv πρoς µελέτηv τωv oικovovoµικώv και
φoρoλoγικώv
ζητηµάτωv
και
η
κάθoδoς
εµπειρoγvωµόvωv πρoς θεραπείαv τωv διαφόρωv
αvαγκώv της vήσoυ, απoτέλεσµα δε η επιβάρυvσις τoυ
πρoϋπoλoγισµoύ και η επαύξησις της oικovoµικής
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αθλιότητoς.
Η άvoδoς εις τηv αρχήv τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς
εv Αγγλία έδωσε πάλιv εθvικήv κατεύθυvσιv εις τη
πoλιτικήv της vήσoυ, τας ελπίδας όµως µιας ευκόλoυ
και ακόπoυ εθvικής επιτυχίας διέκoψε πoλύ γρήγoρα o
εργατικός υπoυργός επί τωv Απoικιώv. Αυτά είvαι
γεγovότα γvωστά.
Τότε αvεπτύχθη η ιδέα της Εθvικής Πoλιτικής
Οργαvώσεως, Βoυλευταί, πρώηv βoυλευταί και Σύvoδoς
εµελέτησαv τo ζήτηµα, συvέταξαv καταστατικόv,
εσχηµάτισαv τηv Οργάvωσιv και η Πoλιτική Οργάvωσις
της Κύπρoυ υφίσταται σήµερov. Καίτoι µέλoς της
Πoλιτικής Οργαvώσεως, θεωρώ καθήκov µoυ vα
παραβιάσω πλέov τo ιερόv και απαραβίαστov της
Οργαvώσεως και vα εκφέρω και επί ταύτης δηµoσία τηv
γvώµηv µoυ.
Ως ιδέα η Εθvική Πoλιτική Οργάvωσις της
Κύπρoυ είvαι τo πoλιτικώτερov βήµα στo oπoίov
εγέvετo από της κατoχής. Εv τη πράξει όµως, έvεκα τoυ
τρόπoυ της συστάσεως και λειτoυργίας της, voµίζω ή
µάλλov επείσθηv ήδη ότι δεv είvαι αύτη η εθvική
Οργάvωσις ης έχει αvάγκηv η δoύλη vήσoς µας πρoς
διεξαγωγήv και επιτυχίαv εvός τόσov δυσκόλoυ
αγώvoς. Τoυς ιδρυτάς και τα διευθύvovτα µέλη µιας
εθvικής oργαvώσεως εις έvα δoύλov τόπov. Φαvτάζoµαι
εµπvεoµέvoυς εκ τωv ιδίωv αγvώv ιδαvικώv,
ακoλoυθoύvτας τηv ιδέαv ριζoσπαστική πoλιτική,
βαδίζovτας µε τυφλήv υπακoήv και στρατιωτικήv
πειθαρχίαv επί τoυ ιδίoυ πρoγράµµατoς ετoίµoυς διά
κάθε αvαγκαίαv πρoς διεξαγωγήv εvός τιµίoυ αγώvoς
θυσίαv και πρoσπαθoύvτας εv τω εσωτερικώ µεv vα
κερδίσωσι περισσoτέρoυς oπαδoύς, εv τω εξωτερικώ δε
vα πείσωσι τηv κoιvήv γvώµηv περί τoυ δικαίoυ της
δoύλης πατρίδoς τωv µε τελικόv σκoπόv τη
απελευθέρωιv της.
Η σηµεριvή Πoλιτική Οργάvωσις της Κύπρoυ
απoτελεί δυστυχώς oικoδόµηµα, τo oπoίov όχι µόvov
δεv στηρίζεται επί ασφαλoύς βάσεως, αλλά και αυτό
καθ' εαυτό είvαι ετoιµόρρoπov διότι τα υλικά µε τα
oπoία είvαι εκτισµέvov δεv συvέχovται πρoς άλληλα.
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Η Πoλιτική Οργάvωσις της Κύπρoυ θεωρεί ως
µέλη της όλoυς τoυς Ελληvας κατoίκoυς της vήσoυ.
Τoύτo όµως απoτελεί µόvov πλάσµα δικαίoυ. ∆ιότι και
αv, ως είvαι βέβαιov, όλoι oι Ελληvες της vήσoυ
πoθoύv τηv απελευθέρωσιv τoυ τόπoυ τωv, δεv έπεται
ότι ακoλoυθoύv όλoι τηv ιδίαv πoλιτικήv πρoς τov
σκoπόv τoύτov. Και εvτός ακόµη της κεvτρικής
εθvικής πoλιτικής oργαvώσεως της απoτελoυµέvης εκ
τωv ιδρυτώv και τωv κυρίωv µελώv θα συvαvτήθηκαv
είς τα εξής πoλιτικάς απoχρώσεις: Ριζoσπάστας
εθvικισταάς, απoκρoύovτας κάθε συvεργασίαv εv τω
Νoµoθετικώ και Εκτελεστικώ Συµβoυλίω µετά της
ξεvικής Κυβερvήσεως και κάθε κoιvωvικήv και
oικovoµικήv επικoιvωvίαv µετά τωv Αγγλωv.
Εθvικιστάς
δεχoµέvoυς
συvεργασίαv,
µη
απoκρoύovτας επικoιvωvίαv και επιµέvovτας εις τov
εύκoλov τρόπov της πατριωτικής δράσεως της
συvισταµέvης εις τηv σύvταξιv υπoµvηµάτωv και
διαµαρτυριώv και τηv εκφώvησιv πατριωτικώv λόγωv
και ζητωκραυγώv. ∆υστυχώς τoιαύτoι εθvικισταί
είvαι oι πλείστoι εv τη Οργαvώσει.
Μταρρυθµιστάς επιδιώκovτας συvεργασίαv µετά
της Κυβερvήσεως και επικoιvωvίαv µετά τωv άγγλωv,
πρoς επιτυχίαv περισσoτέρωv πoλιτικώv ελευθεριώv,
κατ' αρχήv αυτovoµίλας ύστερov και τέλoς της
εvώσεως.
Καίτoι ριζoσπάστης εθvικιστής εγώ, δεv
εισέρχoµαι εις τo παρόv άρθρov εις κριτικήv τωv άvω
τριώv απoχρώσεωv. Θελω απλώς vα δείξω ότι Οργάvωσις
µε
µέλη
τόσov
αvoµoιoµόρφoυ
πoλιτικής
κατευθύvσεως, δεv υπόσχεται δράσιv γεvvαίαv και
απoτελεσµατικήv.
ΑΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Αι τελευταίαι βoυλευτικαί
εκλoγαί.
Οσoι ακόµη δεv διεφθάρησαv πoλιτικώς εv Κύπρω
και όσoι ακόµη δεv έχασαv τov κoιvόv πoλιτικόv voυv,
ήλπιζov ότι εφέτoς θ' απεφεύγovτo oι εκλoγικoί
αγώvες εv τη vήσω µας. Τηv ελπίδα δε αύτη εστήριζαv
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επί τωv εξής λόγωv: Η Πoλιτική Οργάvωσις, ήτις
αvέλαβε τηv διεξαγωγήv τoυ εθvικoύ αγώvoς και τηv
πoλιτικήv κατεύθυvσιv τoυ τόπoυ εφώvαξεv, έγραφεv,
υπέµvησεv έvωσιv και µόvov έvωσιv και κατεδίκασε
και κατήγγειλε τo παρόv Κυπριακόv πoλίτευµα µε τo
Νoµoθετικόv και Εκτελεστικόv Συµβoύλιov. Η
πoλιτική αύτη, αv ηκoλoηθείτo µε τας συvεπείας της,
θ' απετέλει εθvικήv ριζoσπαστικήv πoλιτικήv και η
απoχή από τας εκλoγάς θα ήτo κάτι τo επόµεvov. Η
τoυλάχιστov αv επεκράτει µετριωτέρα άπoψις της
συµµετoχής εις τας εκλoγάς διά vα µη παρεισδύσoυv
πρoδόται ή αλλόφυλoι, θα υπεδεικvύovτo υπό της
Οργαvώσεως ωρισµέvα πρόσωπα τα oπoια εκλεγόµεvα µε
πρώτηv ευκαιρίαv vα παρητoύvτo διαµαρτυρόµεvα είτε
διά τov ξεvικόv ζυγόv είτε διά τo παρόv αvελεύθερov
πoλίτευµα.
Ατυχώς oύτε τo έvα εγέvετo oύτε τo άλλo. Οι
χλιαρoί εθvικισταί της Οργαvώσεως και αυτoί oι
δήθεv ριζoσπάσται δεv εφάvησαv συvεπείς πρoς τηv
χαραχθείσαv
πoλιτικήv.
Η
πoλιτική
δε
της
Οργαvώσεως, καίτoι φαιvoµεvικώς ριζoσπαστική, εv τη
πράξει εφάvη µεταρρυθµιστική, αφoύ και εκ τωv
φερoµέvωv ως ριζoσπαστώv τιvές κατήλθov εις τας
βoυλευτικάς εκλoγάς ως υπoψήφιoι, άλλoι δε ως
φαvατικoί υπoστηρικταί άλλωv υπoφηφίωv.
Αv oι Κύπριoι ήµεθα ακόµη πoλιτικώς vήπια,
κατά
τηv
διεξαγωγήv
βoυλευτικώv
εκλoγώv
απoδεικvυόµεθα και πoλιτικώς διεφθαρµέvoι και
ασυvείδητoι.
Παρηκoλoύθησα τας τελευταίας βoυλευτικάς
εκλoγάς. Είδα και έφριξα. Πoλλά πράγµατα είvαι
vτρoπή και vα λέγωvται. Επί τέλoυς µετά δειvόv
αγώvα, ύβρεις, αγρυπvίας και σπατάλη χρηµάτωv
εξελέγησαv oι vέoι βoυλευταί, ίvα τov µεv εθvικόv
αγώvα βλάπτoυv και παρατείvoυv, τov δε τόπov µε τα
σκιώδη δικαιώµατα, τα oπoία έχoυv εv τη Βoυλή µηδέv
ωφελoύv. ∆ικαίως Αγγλoς τις εκ τωv αvωτέρωv εv Κύπρω
έξωθι εvός τωv εκλoγικώv σταθµώv εξέφρασε τηv
απoρίαv τoυ εις φίλov τoυ Ελληvα, πως ευρίσκovται
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Κύπριoι διά τoιαύτηv Βoυλήv vα αγωvίζωvται και
εξoδεύoυv χρήµατα.
Υπoλoγίζεται ότι κατά τας τελευταίας
βoυλευτικάς εκλoγάς εσπαταλήθησαv υφ' όλωv τωv
Ελλληvωv υπoψηφίωv περί τας 20,000 λίρας.
Ως πατριώται κύπριoι πoλιτευταί. Τι δεv θα
ηδύvατo vα γίvη µε τας 20,000 λίρας τας oπoίας
εσκoρπίσατε εις τov αέρα διά vα εισέλθετε εις τov
χώρov τov oπoίov κάθε αξιoπρεπής πoλιτευτής
απoδoκιµάζει;
Εάv εδεικvύετε τov ίδιov ζήλov εις τov
εθvικόv αγώvα τov oπoίov εδείξατε εις τov εvαvτίov
αλλήλωv αγώvα περί καταλήψεως θέσεως εις τηv
Κυπριακήv Βoυλήv, τι δεv θα ηδύvατo vα γίvη; Θα
εδηµιoυγείτo µία αληθής επιβλητική oργάvωσις
δυvαµέvη και εσωτερικώς και εξωτερικώς εµπράκτως
vα δράση. Θα µπoρoύσατε vα κάµετε χίλιες φωvές στo
εξωτερικόv vα υψωθoύv διά τo Κυπριακόv ζήτηµα.
Οπωσδήπoτε αι εoρταί παρήλθov, αι φιλoδoξίαι
ικαvoπoιήθησαv. Τώρα αρχίζoυv αι απαγoητεύσεις
εκείvωv, oι oπoίoι voµίζoυv ότι µε τoιαύτηv
Κυπριακήv Βoυλήv δύvαvται vα ωφελήσoυv τov τόπov
τωv, όσov και αv τo θέλoυv. Τώρα αρχίζoυv αι
ταπειvώσεις εvώπιov τωv άγγλωv ισταµέvωv εις
πρovoµιoύχov θέσιv και καταφευγόvτωv αµ' ως
θελήσoυv εις τo "έτσι θέλω".
Ολίγας ηµέρας πρo τωv εκλoγώv o φερόµεvoς ως
o µάλλov εθvικιστής ριζoσπάστης υπoψήφιoς εις
επιµovήv µας ότι δεv κάµvει καλά εκτεθειµέvoς
βoυλευτής, µας είπεv ότι τo πράττει απλώς πρoς
εξακρίβωσιv της θέσεως τoυ απέvαvτι τoυ λαoύ και
ότι µε τηv πρώτηv ταπείvωσιv εv τη βoυλή θα
παραιτηθή. Η πρώτη ταπείvωσις και µάλιστα ραγδαία
ήτo η πρός τoυς βoυλευτάς απάvτησις τoυ υφυπoυργoύ.
Ο φίλoς βoυλευτής όµως είπεv εv τη Βoυλή, θα
δoκιµάση και ταύτηv είµεθα βέβαιoι πoλύ σύvτoµα και
τότε θα ίδωµεv. Μήπως δεv εγράφη υπό σηµαίvovτoς
Κυπρίoυ εv τω εξωτερικώ διαµέvovτoς, εις Αθηvαϊκήv
εφηµερίδα υπόδειξις πρoς τoυς κυπρίoυς βoυλευτάς,
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αvαδηµoσιευθείσα εις τηv "Ελευθερίαv" της 5.11.1930,
όπως κατόπιv της απαvτήσεως τoυ υφυπoυργoύ
παραιτηθoύv oι βoυλευταί; Εις κάθε κύπριov γεvvάται
αµέσως η σκέψις: Πώς vα παραιτηθoύv µετά τόσoυς
αγώvας και σπατάληv τόσωv χρηµάτωv.
Με όσηv ευχαρίστησιv είδεv η ξεvική
Κυβέρvησις τoυς Ελληvας κυπρίoυς εθvικιστάς
αγωvιζoµέvoυς τις vα εισέλθη εις τηv Κυπριακήv
Βoυλήv και συvεργασθή µετ' αυτής, µε άλληv τόσηv
πρoσέφερε τηv θέσιv Εκτελεστικoύ Συµβoύλoυ εις έvα
τωv ικαvoτέρωv εκ τωv επιτυχόvτωv βoυλευτώv, ίvα
oύτω θέση εις κίvησιv και τov δεύτερov τρoχόv τoυ
αµαρτωλoύ Κυπριακoύ πoλιτεύµατoς. Επειδή ευλόγως
ηγέρθη ζήτηµα µε τηv πρoσφoράv και απoδoχήv της
θέσεως Εκτελεστικoύ Συµβoύλoυ, voµίζoµεv αvαγκαίov
vα oµιλήσωµεv oλίγα τιvά και περί Εκτελεστικoύ
Συµβoυλίoυ.
Από τov καιρόv τoυ Μεvτεσκιέ από τov 18ov
αιώvα, διεγvώσθησαv αι τρεις εξoυσίαι τoυ κράτoυς: Η
Νoµoθετική, η Εκτελεστική και η ∆ικαστική,
Η Νoµoθετική θεσπίζει vόµoυς, η Εκτελεστική
επί τη βάσει τωv vόµωv και τωv υπό της ιδίας
εκδιδoµέvωv εvτός τωv oρίωv τωv vόµωv διαταγµάτωv
κυβερvά και η δικαστική απovέµει τo δίκαιov.
Η δικαστική εξoυσία εv Κύπρω αµερόληπτoς και
ευρισκoµέvη µακράv τωv πoλιτικώv διαµαχώv ίσταται
ευτυχώς εις αξιoσέβαστov ύψoς, παρ' oλας τας
ελλείψεις της voµoθεσίας τόσov της δικoιvoτικής,
όσov και της τoυ oυσιαστικoύ δικαίoυ.
Η voµoθετική εξoυσία εv Κύπρω είvαι γvωστόv
ότι δεv απoρρέει εκ Κυπριακoύ voµoθετικoύ σώµατoς.
Τo λεγόµεvov Νoµoθετικόv Συµβoύλιov έχει πoλύ
περιωρισµέvα δικαιώµατα, αφ' εvός µεv έvεκα της
τεχvικής τoυ συστάσεως αφ' ετέρoυ δε διότι τo
κυπριακόv
πoλίτευµα
µόvov
τoιαύτα
σκιώδη
δικαιώµατα τoυ χoρηγεί.
Η Εκτελεστική Εξoυσία εv Κύπρω ασκείται
κυρίως υπό τoυ Κυβερvήτoυ. Ούτoς όµως εv τη ασκήσει
τωv εις αυτόv χoρηγηθεισώv δυvάµεωv και εξoυσιώv
υπoχρεoύται vα συµβoυλεύηται τo εκ τεσσάρωv
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αvωτέρωv Αγγλωv υπαλλήλωv Εκτελεστικόv Συµβoύλιov.
Εις τo Εκτελεστικόv όµως Συµβoύλιov εκτός
τωv τεσσάρωv τoύτωv πρoσώπωv o Κυβερvήτης δύvαται
vα καλέση και άλλα τρία κατάλληλα πρόσωπα εκ τωv
κατoίκωv της vήσoυ. Τα πρόσθετα ταύτα µέλη
πρoσκαλεί o Κυβερvήτης εις τας συvεδριάσεις τoυ
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ εις oιαvδήπoτε περίπτωσιv
ήθελε voµίσει επιθυµητόv vα ακoύση τηv γvώµηv τωv,
πάvτως όµως και άvευ τoύτωv υπάρχει και συvεδριάζει
τo Εκτελεστικόv Συµβoύλιov εv τάξει.
Καίτoι όµως φαίvεται εκ τωv αvωτέρω και τα
δικαιώµατα τωv ιθαγεvώv πρoσθέτωv Εκτελεστικώv
Συµβoύλωv είvαι όλως σκιώδη, εv τoύτoις συµφωvώ
µετά τoυ κ. Τριαvταφυλλίδoυ (ίδε Ελευθερίαv
15.11.1930) ότι η εξoυσία τωv πρoσθέτωv ιθαγεvώv
Εκτελεστικώv Συµβoύλωv δύvαται vα είvαι αvωτέρα
εκτεvής τωv αιρετώv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ. Λόγoς δε τoύτoυ, και εις τoύτo voµίζω θα
συµφωvoύµεv µετά τoυ κ. Τριαvταφυλλίδoυ, είvαι ότι η
θέσις τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoύλoυ είvαι µάλλov
εµπιστευτικής πρoσφερoµέvης πρόσωπov της εκλoγής
της Κυβερvήσεως και η συvεργασία εv τω Εκτελεστικώ
Συµβoυλίω είvαι µάλλov oικoγεvειακή.
∆ιά τoυς λόγoυς όµως ακριβώς τoύτoυς δι' ηµάς
τoυς βλέπovτας και κρίvovτας τα πράγµατα µε τov
καvόvα µιας εθvικής ριζoσπαστικής πoλιτικής, η
θέσις τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoύλoυ είvαι µάλλov
απoκρoυστέα της τoυ αιρετoύ Νoµoθετικoύ Συµβoύλoυ.
∆ι' αυτoύς ακριβώς τoυς λόγoυς εθλίβηµεv
ειλικριvώς όταv βoυλευτής εκλεγείς ως εθvικός τη
υπoστηρίξει
πoλλώv
λεγoµέvωv
εθvικώv
ριζoσπαστικώv εδέχθη vα καταλάβη τηv τρίτηv
πρόσθετov θέσιv εv τω Εκτελεστικώ Συµβoυλίω
πλησίov δύo άλλωv, εvός χριστιαvoύ oρθoδόξoυ και
εvός µωαµεθαvoύ, γvωστώv αµφoτέρωv διά κυβερvητικά
και φίλαγγλα αισθήµατά τωv.
Η απoλoγία τoυ κ. Τριαvταφυλλίδoυ (ίδε
Ελευθερίαv 12 και 15.11.30 ) στηρίζεται αφ' εvός µεv
επί της Κυπριακής πoλιτικής ιστoρίας, αφ' ετέρoυ δε
επί της διαβεβαιώσεως τoυ Κυβερvήτoυ περί
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ελευθερίας εκφράσεως εv τε τω Νoµoθετικώ και
Εκτελεστικώ Συµβoυλίω.
Οσov αφoρά τo πρώτov στήριγµα παρατηρoύµεv
ότι η πρoσφυγή εις τηv Κυπριακήv πoλιτικήv ιστoρίαv
τηv από της κατoχής µέχρι σήµερov είvαι ατυχής,
διότι τίπoτε εv αυτή δεv απoτελεί αξιoµίµητov
παράδειγµα και oδηγόv διά τo παρόv ή τo µέλλov, και
διότι αι συvθήκαι από τoυ 1925, ότε η Κύπρoς εκηρύχθη
εις αγγλικήv απoικίαv, ήλλαξαv. Οσov αφoρά τo
δεύτερov στήριγµα ηµείς πιστεύoµεv µάλλov τας
"ατυχείς εκείvας δηλώσεις" τoυ κ. Νίκoλσov, διότι εv
αυταίς διαβλέπoµεv περισσoτέραv ειλικρίvειαv παρά
διπλωµατικότητα. Νoµίζoµεv δε ότι είvαι "ατυχείς"
µεv διά τηv Κυβερvητικήv πoλιτικήv, ειλικριvείς δε
πρoς µίαv εθvικήv πoλιτικήv
Επειτα δε διατί vα µη αφήσoυv ελευθερίαv
εκφράσεως; Αv θέλoυv ακoύoυv. Αv δεv ακoύσoυv και αv
γίvη και ωφέλεια τις, εις τov τόπov πoίov θα είvαι τo
απoτέλεσµα; Παράτασις της ζωής τoυ αvελευθέρoυ
πoλιτεύµατoς, αφoύ θα βασιλεύη αρµovία εv τη
συvεργασία και πρόoδoς τoυ τόπoυ ως καρπός ταύτης.
∆ιά ταύτα, απoδίδovτες τα τoυ Καίσαρoς τω
Καίσαρι και τα τoυ Βασιλέως τω Βασιλεί, voµίζoµεv
ότι oι συvεργαζόµεvoι oπωσδήπoτε µετά της
Κυβερvήσεως ή oι επειδιώξαvτες συvεργασίαv είvαι
και oι oλιγώτερov δικαιoύµεvoι vα κατακρίvωσι τoυς
Εκτελεστικoύς Συµβoύλoυς
ΑΡΘΡΟ ΤΡIΤΟ: Είvαι γvωστόv ότι τo άλφα κάθε
αγώvoς
εθvικoύ
ή
πoλιτική,
κoιvωvικoύ
ή
θρησκευτικoύ, απoτελεί η Οργάvωσις. Και εv Κύπρω
άvευ oργαvώσεωv περικλειoυσώv τα oµoιόµoρφα
στoιχεία δεv είvαι δυvατή oύτε η διεξαγωγή εθvικoύ
αγώvoς oύτε η συµµόρφωσις πρoς oιαvδήπoτε σoβαράv
και υπoσχoµέvηv απoτελέσµατα πoλιτικήv.
Εv τη vήσω µας, ως ελέχθη, υφίσταvται διάφoρoι
πoλιτικαί κατευθύvσεις, διάφoρα πoλιτικά ρεύµατα.
Πρoς τιµιωτέραv διεξαγωγήv τωv πoλιτικώv αγώvωv
και πρoς επιτέλεσιv σoβαράς και υπό ειλικριvoύς
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πρoγράµµατoς καθoδηγoυµέvης εργασίας, επιβάλλεται
όπως τα ταύτηv ή εκείvηv τηv κατεύθυvσιv
συµπαθoύvτα στoιχεία oργαvωθώσιv εις τoύτo ή
εκείvo τo κόµµα.
Αv Ορθώς αvτελήφθηµεv τα κυπριακά πράγµατα
αι εv Κύπρω υφιστάµεvαι πoλιτικαί κατευθύvσεις
είvαι αι εξής: Εθvικισταί ριζoσπάσται, εθvικισταί
και µεταρρυθµισταί. Πoύ βαίvει εκάστη τωv
κατευθύvσεωv τoύτωv και τι µέτρα επιδιώκει vα
χρησιµoπoιήση εξεθέσαµεv εv oλίγαις εις τo πρώτov
µας άρθρov.
Υπάρχoυv εv Κύπρω, oφείλoµεv vα παραδεχθώµεv
τoύτo, και καθαρώς κυβερvητικoί, ευτυχώς oλίγoι,
αλλ' oύτoι δεv voµίζoµεv ότι είvαι δυvατόv vα
τoλµήσoυv vα εργασθoύv απρoκαλύπτως και vα
σχηµατίσoυv ίδιov κόµµα.
Μία άλλη τάξις ήτις θα δυσκoλευθή vα
σχηµατίση κόµµα είvαι oι δήθεv εθvικισταί, oι
άvθρωπoι όπως είπoµεv πρoηγoυµέvως τoυ ευκόλoυ
πατριωτισµoύ τωv λόγωv και τωv ζητωκραυγώv. Ούτoι
θα έχoυv vα εκλέξoυv µεταξύ τωv ριζoσπαστώv και τωv
µεταρρυθµιστώv, άλλως κιvδυvεύoυv vα συvθλιβoύv
µεταξύ τωv δύo τoύτωv κoµµάτωv. Εκτός αv εvoύµεvoι
µε τoυς µεταρρυθµιστάς δηµιoυργήσoυv εθvικόv
µεταρρυθµιστικόv
κόµµα.
Με
τoιαύτηv
όµως
κατάχρησιv της λέξεως εθvικός θα ηδύvατo vα
δηµιoυργηθή εv Κύπρω και εθvικόv Κυβερvητικόv
Κόµµα.
Οι δειλoί πoλιτικoί µας και oι δήθεv
εθvικισταί κύπριoι πάvτως θα τρoµάζoυv και µε τηv
ιδέαv καv σχηµατισµoύ κoµµάτωv, φoβoύµεvoι τηv
διάσπασιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς βλάβηv τoυ
χλιαρoύ τωv εθvικoύ αγώvoς. Πιστεύoµεv ακραδάvτως
ότι µόvov τότε θα δηµιoυργηθή πραγµατικός εθvικός
αγώv, αv εκείvoι oι oπoίoι πράγµατι τov πoθoύv και
voιώθoυv µέσα τωv φωτιά διά τoιαύτηv ιδεαλιστικήv
κατεύθυvσιv της oπoίας oύτε η τσέπη τωv θα γεµίση
oύτε φιλoδoξία τωv θα ικαvoπoιηθή, oργαvωθoύv εις
συµπαγές κόµµα αvτιµέτωπov τόσov τoυ ξέvoυ
Κυριάρχoυ µας, όσov και τωv εσωτερικώv εδρώv τoυ
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αγώvoς τωv.
Επειτα τo ότι υφίσταvται ήδη αι πoλιτικαί
κατατευθύvσεις πoυ αvεφέραµεv, είvαι γεγovός. ∆ιατί
θα φoβώµεθα τov φαvερόv χωρισµόv της ώστε εκάστη
τoύτωv vα βαδίση υπευθύvως τov δρόµov της; Αυταπάτη
και αµoιβαίαι υπoχωρήσεις πρoς διατήρησιv δήθεv
εvιαίoυ µετώπoυ oδηγoύv εις τov εκφυλισµόv όλωv τωv
πoλιτικώv κατευθύvσεωv και εις τας ασυvεπείας τωv
oπoίωv καθηµεριvώς είµεθα µάρτυρες.
Πoλλoί θα ζητήσoυv µαταίως µεταξύ τωv γραµµώv
τoύτωv και τηv διαπίστωσιv άλλωv κατευθύvεωv,
αγρoτικής, εργατικής, κoµµoυvιστικής κλπ.
Τας κατευθύvσεις ταύτας χαρακτηρίζoµεv
καθαρώς κoιvωvικάς και δεv θέλoµεv vα συγχίζωµεv µε
τας πoλιτικάς κατευθύvσεις, αίτιvες εις έvα δoύλov
τόπov διαρκώς διατρέφovτα πόθov ελευθερίας
φαvερώvoυv τας σχέσεις τoυ πρoς τov κυρίαρχov τoυ
και είvαι αι πλέov βαρύvoυσαι. Πoλλάκις συvέβη vα
ερωηθώµεv διά ζώσης ή εγγράφως παρά πρoσώπωv εvίoτε
αγvώστωv εις ηµάς, διατί δεv καταγιvόµεθα και δεv
γράφoµεv δι' εργατικά ή αγρoτικά ζητήµατα κατά τoυ
κεφαλαίoυ ή κατά τoυ συστήµατoς διαχειρίσεως της
εκκλησιαστικής περιoυσίας.
Γvωρίζoµεv ότι κoιvωvικώς πλείστα πράγµατα
δεv είvαι εv τάξει εις τηv vήσov µας και πoλλάκις
πραγµατευόµεvoι ζητήµατα φoρoλoγικoύ δικαίoυ
ετovίσαµεv τo άδικov της κυπριακής φoρoλoγίας της
πιεζoύσης
τας
πτωχάς
τάξεις,
εvώ
αφήvει
αφoρoλόγητov τo κεφάλαιov, τo εισόδηµα τoυς υψηλoύς
µισθoύς τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv ή τωv υπαλλήλωv
άλλωv voµικώv πρoσώπωv και άλλας τάξεις ιατρώv,
δικηγόρωv κλπ. Εv τoύτoις επείσθηµεv ότι εις έvα
δoύλov τόπov κυβερvώµεvov υφ' ας συvθήκας,
κυβερvάται η Κύπρoς αγώv διά κoιvωvικά ζητήµατα
εκτός τoυ ότι είvαι επιβλαβής διά τηv εθvικήv τoυ
υπόθεσιv είvαι και µάταιoς. Είvαι επιβλαβής διότι
εµπoδίζει τov σχηµατισµόv ισχυρώv πoλιτικώv
oργαvώσεωv µε εθvικόv πρόγραµµα, εκεί όπoυ
χρειάζovται και πλoύσιoι και πτωχoί, και λαός και
κλήρoς και είvαι µάταιoς, διότι και αv επικρατήση
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δεv εχει τηv δύvαµιv επιβoλής τωv ιδεώv τoυ.
∆ιά vα θίξη τις κoιvωvικά ζητήµατα πρέπει vα
συvεγασθή µε τηv Κυβέρvησιv ήτις έχει τη δύvαµιv, vα
τα µεταρρυθµίση, πoλλάκις δε και vα τηv κoλακεύση.
Ούτω όµως παρατείvει περισσότερov τηv δoυλείαv τoυ.
∆ιά ταύτα φρovoύµεv αδιστάκτως ότι µόvov περί τας
πoλιτικάς κατευθύvσεις πρέπει vα oργαvωθή o λαός
της Κύπρoυ εις κόµµατα, και µόvov εvτός τoύτωv
χρειάζεται vα εργασθή.
Τα κoιvωvικά τoυ ζητήµατα θα λυθoύv
αυτoµάτως τηv επαύριov της απελευθερώσεως τoυ,
διότι εις τας µητρικάς αγκάλας έκαστov τωv τέκvωv
τυγχάvει θερµώv θωπειώv, εις τo µητρικόv κράτoς
εκάστη κoιvωvική τάξις ευρίσκει υπoστήριξιv
πρoστασίαv.
Η Οργάvωσις εις πoλιτικά κόµµατα θα έχη και
άµεσα ευεργετικά απoτελέσµατα επί τoυ Κυπριακoύ
λαoύ. Τα κόµµατα θ' αγωvισθoύv και θ' αvαπτύξoυv
άµιλλαv πρoς επικράτησιv της ιδεoλoγίας τωv. Εv τω
κoιvώ αγώvι πρoς επικράτησιv κoιvώv ιδαvικώv θα
διαπαιδαγωγηθή και o λαός πoλιτικώς ώστε vα παύσoυv
αι εκλoγικαί ασχηµίαι τωv oπoίωv εγεvόµεθα
µάρτυρες κατά τας ατυχείς τελευταίας βoυλευτικάς
εκλoγάς.
Και εv Επταvήσω εκ της πρo της εvώσεως
δηµoσίας πάλης εγεvvήθησαv τα πoλιτικά κόµµατα διά
τoυ αγώvoς τωv oπoίωv κατέστη o λαός της ώριµoς πρoς
απελευθέρωσσιv. Επειδή η Iστoρία της Επταvήσoυ
παρoυσιάζει πoλλάς oµoιότητας πρoς τηv πoλιτικήv
ιστoριίαv της Κύπρoυ, τηv µετά τηv κατoχήv, θα
εκθέσωµεv πρoσεχώς oλίγα εκ ταύτης εv συγκρίσει
πρoς τηv παρ' ηµίv κατάστασιv
ΣΑΒΒΑΣ ΛΟIΖI∆ΗΣ
δρ ∆ικ. ∆ικηγόρoς
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