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 21.12.1891 (Μέρος Α): Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡ ΓΙΑΓΚ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1891. 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΓΚ 
 
 
Ο Διοικητής Αμμοχώστου και 
υποψήφιος για το εκλογικό 
διαμέρισμα Αμμοχώστου- 
Λάρνακας για μια θέση στο 
Νομοθετικό Συμβούλιο στις 
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του 
1891, Αρθουρ Γιαγκ σαν δεν 
κατόρθωσε να εισέλθει στο 
Νομοθετικό του φυσούσε και 
δεν κρύωνε. Και 
αγανακτισμένος από τη 
συντριπτική ήττα που υπέστη 
κατέθεσε προσφυγή εναντίον 
του κύρους των εκλογών. 
 Η δίκη έγινε στο 
Τρίκωμο της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου μεταφέρθηκαν δικαστές, δικηγόροι και 
μάρτυρες σε μια μακρά και πρωτοφανή για την εποχή δίκη που κράτησε για αρκετές 
μέρες. 
 Σύμφωνα με την εφημερίδα "Σαλπιγξ" (21.12.1891): 
 "Και λοιπόν το χωρίον Τρίκωμον, η αρχή αύτη της Καρπασίας και το τέλος 
της Μεσαορίας, ξενίζει σήμερον δικαστάς, δικηγόρους, μάρτυρας, κατηγόρους  
κατηγορουμένους κληρικούς και λαϊκούς αγωγιάτας και καφετζήδες και μέγαν 
αριθμόν περιέργων μέχρι του ποσού 150, ίσως ανθρώπων, όπως αποκαλυφθή και 
αποδειχθή πόσοι καφέδες ή πόσα τσιγάρα εστοίχισεν εκάστη ψήφος και πόσα 
αγώγια επληρώθησαν διά την μεταφοράν εκάστου ψηφοφόρου". 
 Με την προσφυγή του ο Γιαγκ ζητούσε σύμφωνα με τη ίδια εφημερίδα 
"ακύρωσιν της εκλογής των ημετέρων και αναγνώρισιν της ιδικής του". 
  Το δικαστήριο αφού άκουσε πολλούς μάρτυρες, ακύρωσε την εκλογή των Α. 
Λιασίδη και Γ. Σιακαλλή και επέβαλε βαριά πρόστιμα: Στον Αρχιμανδρίτη της 
Αρχιεπισκοπής Φιλόθεο, που είχε ηγηθεί της εκστρατείας εναντίον της εκλογής του 
Γιαγκ 50 λίρες, στο Μητροπολίτη Κερύνειας και στους Αχιλλέα Λιασίδη και Γεώργιο 
Σιακαλλή, ανθυποψηφίους του Γιαγκ από 25 λίρες στον καθένα για τα έξοδα της 
δίκης που είχαν φθάσει την εποχή εκείνη στο ουσιαστικά αστρονομικό ποσό των 300 
περίπου λιρών. 
 Η δικη έγινε ενώπιον του δικαστή Φ. Τέμπλερ. Ενάγων ο Γιαγκ και εναγόμενοι 
οι Γ. Σιακαλλής και Α. Λιασίδης. Δικηγόρος του Γιαγκ ο Λάσσελς και των Σιακαλλή και 
Λιασίδη ο Κόλλυερ. 
 Με την έναρξη της δίκης ο δικηγόρος του ενάγοντα Γιαγκ, Λάσσελς είπε 
σύμφωνα με την εφημερίδα "Σάλπιγξ" (Δεκέμβριος 1891: 
 (Μεταγλώττιση) 
 Η δίκη αυτή είναι πρωτοφανής στην Κύπρο. Η αίτηση έγινε σύμφωνα με τη 
15η παράγραφο του διατάγματος της Βασίλισσας. Ο νόμος που ισχύει τώρα στην 
Αγγλία πρέπει να εφαρμοσθεί. Υπάρχουν κατηγορίες για παράνομη επιρροή που 
έγινε από τους πράκτορες των εναγομένων. 
  Οι πράξεις αυτές αν γίνουν από οποιονδήποτε ακυρώνουν την εκλογή. 
Υπάρχουν επίσης κατηγορίες για δωροδοκία, οι οποίες αν γίνουν από οποιονδήποτε 
πράκτορα ακυρώνουν την εκλογή. Υπάρχουν επίσης κατηγορίες γενικής εκφόβισης.  

 
Το κάστρο της Λάρνακας σε γκραβούρα του 1878 -
εσωτερικός χώρος. (Από το βιβλίο του Αντρου Παυλίδη, «Η 
Κύπρος χθες σε γκραβούρες». 



 
άνθρωποι που 
είχαν επιρροή, οι 
οποίοι ήσαν 
ευνοϊκώς 
διατεθειμένοι 
υπέρ του. 
  Ο 
διοικητής 
προτάθηκε στις 
29 Οκτωβρίου. 
Ο κ. Παϊσίου 
προτάθηκε ως 
συνυποψήφιος 
του διοικητή και 
υπέγραψε το 
πρόγραμμα του. 
Οι άλλοι 
υποψήφιοι ήταν 
οι εναγόμενοι 
Ρώσσος, 
Βοντιτσιάνος και 
Ματέης. 
 Η υπόθεση κατά του κ. Λιασίδη έχει ως εξής: Ο κ. Λιασίδης ήταν πριν μέλος 
του Νομοθετικού για το διαμέρισμα Λευκωσίας. Παραχώρησε την έδρα στον 
ηγούμενο Κύκκου υπό τον όρο η υποψηφιότητα του θα υποστηριζόταν από την 
Εκκλησία στο διαμέρισμα Αμμοχώστου. Βασίστηκε καθ' ολοκληρία στις ενέργειες της 
Εκκλησίας. 
  Ο κ. Σιακαλλής προτάθηκε ως συνυποψήφιος στις 25 Οκτωβρίου. Εγινε 
συλλαλητήριο στο αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, όπου αποφασίστηκε να γίνουν ενέργειες 
εναντίον της υποψηφιότητας του Λοχαγου Γιαγκ. Κατά το συλλαλητήριο 
σχηματίστηκε επιτροπή μεταξύ των μελών της οποίας ήταν και ο επίσκοπος 
Κερύνειας, ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος, οι κ.κ. Πασχάλης και Ευστάθιος 
Κωνσταντινίδης και ο Κωνσταντίνος Χατζηπέτρου. 
 Ολοι εργάστηκαν δραστήρια υπέρ των εναγομένων. Ο κ. Κωνσταντίνος 
Χατζηπέτρου αντιπροσώπευσε τον κ. Λιασίδη στο Λεονάρισσο. Στις 29 ο 
Αρχιμανδρίτης δημοσίευσε εγκύκλιο εκ μέρυς του Αρχιεπισκόπου κατά του διοικητή. 
Στις 30 έγινε συλαλλητήριο στο Βαρώσι. Ο Αρχιμανδρίτης και ο  Πασχάλης μίλησαν 
στο λαό υπέρ των εναγομένων. Διέκοψαν τον Αρχιμανδρίτη με τενεκέδες. Στις 31 ο 
Αρχιμανδρίτης και ο Πασχάλης έγραψαν επιστολή στο διοικητή συμβουλεύοντας τον 
να αποσυρθεί, αλλά αυτός αρνήθηκε να το πράξει. 
  Το βράδυ ο Αρχιμανδρίτης και οι κ.κ. Πασχάλης και Σιακαλλής αναχώρησαν 
για να ενεργήσουν για τις εκλογές, μετέβησαν δε στον Αγιο Σέργιο, Τρίκωμο, Γύψου, 
Λευκόνοικο, Πραστειό και από εκεί στη Λευκωσία. 
 Στις 4 Νοεμβρίου ο κ. Κωστής Χατζηπέτρου, πράκτορας του κ. Λιασίδη και ο 
κ. Ευστάθιος αναχώρησαν για να ενεργήσουν στην Καρπασία. 
 Σις 5 Νοεμβρίου ο Αρχιμανδρίτης ήταν στη Γιαλούσα, στο μαγαζί του Κωστή 
και μίλησε υπέρ των εναγομένων. 
 Στις 6 στο Ριζοκάρπασο άρχισε την παράνομη επιρροή και καταράσθηκε 
όλους όσοι ήσαν υπέρ του διοικητή στο όνομα των Αγίων προστατών του τόπου 
Βασιλείου, Χρυσοστόμου και Γρηγορίου 
  
 

 
                                            Λάρνακα 2011: Η είσοδος στο Κάστρο της πόλης 



Στη Γιαλούσα το βράδυ έστειλε μήνυμα στον Πρωτοπαπά, ο οποίος ήταν 
υπέρ του διοικητή. Δεν ήλθε γιατί ήταν γέροντας και ασθενής. Του διεμήνυσε και πάλι 
και ήλθε. Τον καταράστηκε και τον έπαυσε από του να λειτουργεί ως ιερέας. Δεν 
ελειτούργησε μέχρι τις 13 Δεκεμβρόυ, όταν του δόθηκε άδεια. Τόσο φοβήθηκε ώστε 
ψήφισε υπέρ των εναγομένων. 
  Την επομένη πολύ πρωί ο Αρχιμανδρίτης αναχώρησε στο Λεονάρισσο εκεί 
δε και μέσα στην εκκλησία καταράστηκε όλους όσοι θα ψήφιζαν υπέρ του διοικητή. 
Το ίδιο έκαμε και έξω από τον τόπο της ψηφοφορίας. Την ίδια ημέρα έπαυσε τον 
Παπαϊωάννη από το χωριό Βασίλη ως προδότη της πατρίδας. 
  Στο Λεονάρισσο έγινε μεγάλος εκφοβισμός από άνδρες οι οποίοι ίσταντο έξω 
από τον τόπο της ψηφοφορίας και ύβριζαν και έπτυναν στο πρόσωπο όσων ψήφιζαν 
υπέρ του διοικητού. 
 Κατά του Επισκόπου Κερύνειας υπάρχουν δύο κατηγορίες, ότι στις 4 
Νοεμβρίου στο σχολείο Λευκονοίκου καταράστηκε όλους όσοι ήθελαν να ψηφίσουν 
υπέρ του διοικητή και ότι το ίδιο έκαμε και στο Παραλίμνι στις 6 του ίδιου μήνα. 
  Ο Χατζηγρηγόριος και Νικόλαος Νικολαϊδης απείλησαν ότι θα ζητούσαν τα 
χρήματα που τους όφειλαν εκείνοι οι οποίοι θα ψήφιζαν υπέρ του διοικητή. 
  Η κατηγορία της δωροδοκίας είναι ότι ο Ζένιος Χατζηκυριάκου από τη Λύση, 
είπεν ότι θα ξοδεύσει 15 λίρες σε όσους ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ των εναγομένων. 
Εγιναν επίσης παράνομες πράξεις για την ενοικίαση αμαξών για μεταφορά εκλογέων.  
 Η έδρα στην Αγγλία ζητείται με την εξέλεγξη των ψήφων. Τέτοια εξέλεγξη δεν 
μπορεί να γίνει εδώ. Εάν δεν γίνονταν κατηγορίες εναντίον μας θα αποσύραμε την 
απαίτηση μας για την έδρα". 
 Ο δικηγόρος των εναγομένων είπε στη συνέχεια ότι δεν μπορούσε να ζητηθεί 
η έδρα: 
 " Ο δικηγόρος του διοικητή λέγει ότι δεν μπορεί να απαιτήσει την έδρα. 
Συμφωνώ με αυτόν. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο μπορεί να ζητηθεί η έδρα. 
Η απαίτηση για την έδρα πρέπει να απορριφθεί. Αναφέρει τη δίκη μεταξύ Δίνγκοτερ  
και Δίκερν. Ούτε στην αγόρευση του δικηγόρου του αιτητή, ούτε στις λεπτομέρειες 
βλέπω κάποιο λόγο για τον οποίο μπορεί να ζητήσει έδρα. 

 
                 2011: Ο Εσωτερικός χώρος του Κάστρου της Λάρνακας όπως διαμορφώθηκε 
 



  

 ΛΑΣΣΕΛΣ (Συνήγορος του ενάγοντα Διοικητή Γιαγκ): Κάποιες κατηγορίες 
έγιναν εναντίον μας. Αυτές οφείλουμε να τις αποδείκνυε ως αβάσιμες. Εάν οι 
εναγόμενοι δεν αποσύρουν τις κατηγορίες αυτές δεν μπορούμε να αποσύρουμε την 
απαίτηση μας για την έδρα. 
 Ο κ. Κόλλιερ (συνήγορος των εναγομένων Κυπρίων) αρνείται να αποσύρει τις 
κατηγορίες, νομίζει δε καλό να αποφασίσει το δικαστήριο, εάν ο αιτητής δικαιούνται 
να απαντήσει στην έδρα ή όχι). 
 Το δικαστήριο δεν αποφασίζει και προχωρεί στην εκδίκαση της υπόθεσης. Ο 
Λοχαγός Γιαγκ αφού ορκίστηκε καταθέτει τα ακόλουθα: 
 Είμαι ο δοικητής της επαρχίας. Απέτυχα κατά τις πρώτες βουλευτικές εκλογές 
(προηγούμενες εκλογές) αφού πήρα γύρω στις 40 ψήφους. Κάποιοι από το Πραστειό 
μου πρότειναν να εκτεθώ ως υποψήφιος. Μίλησα για την εκλογή δύο μήνες πριν από 
τις εκλογές. Είπα ότι τα μέλη του Νομοθετικού εργάστηκαν εναντίον του 
διαμερίσματος αυτού, ιδίως για το ζήτημα του σιδηροδρόμου. Την πρώτη Οκτωβρίου 
ύστερα από συνεδρία που έγινε στην οικία μου αποφάσισα να εκτεθώ (ως 
υποψήφιος). Είδα τον Παϊσιο, ο οποίος μου είπε ότι η επιτροπή των σχολείων του 
επέτρεψε να εκτεθεί ως συνυποψήφιος μου. 
 Εξέδωσα πρόγραμμα στις 16. Στις 26 προτάθηκα ως υποψήφιος. Επήρα 
επιστολή από τον Αρχιμανδρίτη και τον κ. Πασχάλη με την οποία μου έλεγαν να 
αποσυρθώ (παρουσιάζει την επιστολή). Απάντησα ότι δεν αποσύρομαι. Είχα μάθει 
προηγουμένως ότι επρόκειτο να μου γράψουν για να αποσυρθώ. Μου επρότεινε ο κ. 
Εμφιετζής. Εργάστηκε και ψήφισε εναντίον μου. Ουδέποτε εμπιστεύθηκα χρήματα  
 
στους πράκτορες μου για να ξοδεύσουν υπέρ της εκλογής μου. Εδιδα ημερομίσθιο 
στους πράκτορες μου. 
  Ο Κυρμίτσης Χριστόφορος, ο Αντωνάκης Λιασή και Μουζές ήταν πράκτορες 
μου. Είδα τις κατηγορίες εναντίον των πρακτόρων μου γιατί γνωρίζω δεν υπάρχει 
βάση γι' αυτές (παρουσιάζει τα επιτροπικά των αντιπροσώπων των εναγομένων). 
 Ο Ιωάννης Παπάς από το Βαρώσι ενεργούσε ως πράκτορας του Σιακαλλή, 
αλλά δεν ενεργούσε εναντίον μου. Ο Χριστόφορος Κυρμίτσης στάληκε για να 
εξετάσει τις επιθυμίες του λαού. Είναι άνθρωπος ο οποίος είχε πάθει, είχε 
καταδικασθεί για καταχρήσεις των δεκάτων. Ο κ. Μιχαηλίδης μου είπεν ότι ο 
Αρχιμανδρίτης και ο Πασχάλης επρόκειτο να μου στείλουν επιστολή και με ρώτησε 
πως θα την θεωρούσα. Απάντησα ότι όλα εξαρτώνται από το ύφος της επιστολής. 

 
 



 
 Ενόμισα ότι η επιστολή θα ήταν υπογεγραμμένη από τους σπουδαιότερους 
εκλογείς. Ο κ. Μιχαηλίδης μπορούσε να υποθέσει ότι θα αποσυρόμουν εάν γραφόταν 
τέτοια επιστολή. Επιστολή την οποία πήρα δεν ήταν όπως ήλπιζα. Ηταν  
υπογεγραμμένη από μερικούς Λευκωσιάτες που ενεργούσαν εκ μέρους των 
κατοίκων της Λευκωσίας. 
 Εγινε συλλαλητήριο στο σχολείο Βαρωσίων. 
Είπα στον κ. Μιχαηλίδη ότι λυπήθηκα για τις αταξίες οι 
οποίες συνέβησαν. Λυπήθηκα γιατί προσβλήθηκε ο 
Αρχιμανδρίτης. Η συνδιάλεξη για την επιστολή έλαβε 
χώραν την ίδια μέρα. Το συλλαλητήριο έγινε στις 30 
Οκτωβρίου γύρω στη 1 μ.μ. Ακουσα μερικούς 
τενεκκέδες και μερικά ζήτω, αλλά δεν εννόησα υπέρ ή 
κατά ποίων ήσαν. Ο Πράγκος είναι ένας πράκτορας. 
Δεν τον είδα εκεί. Νομίζω ότι ο Γ. Χατζηπέτρου ήταν 
εκεί. Πιστεύω ότι ο γραμματακομιστής μου είναι ικανός 
να κάμει οποιανδήποτε απρεπή πράξη. Ουδέποτε 
έγραψα σε κάποιον υπάλληλο για την εκλογή μου. 
Μίλησα στον Μουδίρη για την εκλογή μου. Πήγα στην 
Ταύρου μετά την εκλογή. Ο Ζαρίδης, ο Δίγκλις και ο 
γιος του Μακλόκλαν ήταν μαζί μου. Ο Ζαρίδης και ο 
Δίγκλις έφθασαν πριν από μένα στο χωριό. Εφθασα 
στο χωριό μίαν ώραν και ένα τέταρτο της ώρας 
αργότερα. Σταμάτησα για ένα τέταρτο της ώρας στο 
χωριό. Οι χωρικοί μου είπαν ότι λυπήθηκαν γιατί είχαν 
ψηφίσει εναντίον μου. Δεν τους είπα ότι ήμουν 
θυμωμένος εναντίον τους διότι δεν με ψήφισαν. 
 Δεν μου είπαν ότι τους είπεν ότι ο μόνος τρόπος 
να με καθησυχάσουν είναι ότι τους εφοβέρισαν να 
ψηφίσουν εναντίον μου. 
  Ο Μένοικος Λοϊζου δεν ήταν πράκτορας. Δεν 
του έδωσα οδηγίες να πει στους χωρικούς ότι εάν δεν ψηφίσουν υπέρ μου, αν έχουν 
δύο βρακιά θα τους πωλήσω το ένα. Εάν οι υπάλληλοι της Κυβέρνησης μου 
ζητούσαν άδεια για να πάνε στον τόπο της ψηφοφορίας θα τους έδινα. Γνωρίζω τον 
Γεωργήν Πακούλαν. Ηταν επιστάτης των δρόμων. Δεν ήταν στην υπηρεσία κατά τις 
ημέρες των εκλογών. Δύο ημέρες πριν από την εκλογή εγαζόταν στο δρόμο της 
Λάρνακας. Πλήρωσα σ' αυτόν 2,5 λίρες. Πλήρωσα και όλα τα προγράμματα 
(εξετάζεται εκ νέου από το δικηγόρο). Εγραψα στην αυτού Εξοχότητα ότι ο Μένοικος 
Λοϊζου έπρεπε να μετατεθεί, διότι αφήρεσα από τα πόδια κάποιου χωρικού τα 
παπούτσια του. Δεν έγραψα στους φίλους μου να σταθούν στην πόρτα και να 
εμποδίσουν όσους ήθελαν να ψηφίσουν εναντίον μου. Ο Μιχαήλ Πρωτοπαπά από τη 
Λευκωσία έχει τις επιστολές μου. Ο Ν. Μουζές μετέφερε τα γράμματα μου. Πιθανόν 
και ζαπτιέδες να μετέφεραν επιστολές μου". 
 
 Στη συνέχεια κατέθεσαν οι μάρτυρες κατηγορίας. Πολλοί από αυτούς 
ανέφεραν τρομερά πράγματα σε βάρος του Αρχιμανδρίτη Φιλόθεου και του 
Μητροπολίτη Κερύνειας. 
 Ο Μιχαήλ Γιαννή από τη Γιαλούσα είπε: 
 "Είμαι εκλογέας (ψηφοφόρος). Θυμούμαι ότι τη νύκτα της Παρασκευής 
είμαστε στο μαγαζί του Κωστή Χατζηπέτρου, όπου ήταν και άλλοι χωρικοί και 
νομοθέτες. Ο Αρχιμανδίτης ζήτησε τον Πρωτοπαπά, έστειλε δε τον Προκόπ. Ιωάννου 
να τον πληροφορήσει. Ο Πρωτοπαπάς ήταν άρρωστος και δεν ήθελε να έλθει, αλλά 
επί τέλους ήλθε. 

 
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 3/15 
Μαρτίου 1889 



  Μπήκε στο μαγαζί και θέλησε να πάρει το χέρι του Αρχιμανδρίτη, αλλά αυτός 
αρνήθηκε γιατί είχε καθυστερήσει να έλθει. Ο Αρχιμανδρίτης του είπε ότι "δεν είσαι 
παπάς, αλλά διαβολόπαπας διότι δεν οδήγησες το λαό στο σωστό δρόμο" 

  Τίποτε άλλο δεν είπε. Μετά τον ρώτησε "γιατί δεν διάβασες την επιστολή για 
να αντιληφθείς τι σου έγραψα". 
 Ο Πρωτοπαπάς απάντησε ότι την επιστολή 
πήρε το παιδί του και δεν του την έδωσε να την 
διαβάσει. Τότε ο Αρχιμανδρίτης του είπε ότι "είσαι 
παυμένος, διότι δεν εκτέλεσες καλά τα καθήκοντά 
σου" 
 Δεν ήμουν εκεί προηγουμένως και δεν 
άκουσα τον Αρχιμανδρίτη να συμβουλεύει ποιους θα 
ψηφίσουν. Ο Αρχιμανδρίτης ήθελε να ψηφίσουν για 
τον Δεσπότη για το έθνος μας. Δεν ονομάτιζε άτομα.  
 Σε ερώτηση του "Λάσσελς είπε ότι ο 
Αριμανδρίτης μίλησε στο λαό. Είπε: " Ευλογημένοι 
Χριστιανοί, εάν έχετε αγάπην να ψηφίσετε υπέρ του 
έθνους". 
  
 Ο Πρωτοπαπάς Δημήτριος από τη Γιαλούσα, 
ο οποίος στο μεταξύ είχε αποκατασταθεί στη θέση 
του ως ιερέα, αφηγήθηκε για τη συνάντηση του με 
τον Αρχιμανδρίτη: 
 "Πήγα στο μαγαζί του Κωστή Χατζηπέτρου. Ο 
Αρχιμανδρίτης ήταν εκεί. Ντρεπόμουν διότι δεν πήγα 
την πρώτη φορά να τον δω. Του είπα ότι ντρέπομαι, 
διότι είναι ο ποιμένας μας, και δεν πήγα να τον δω. 
"Βρε διάβολε, μου είπε, είσαι αργός". 
 Τίποτε δεν απάντησα. Ηθελα να ψηφίσω από 
την αρχή για το έθνος. Δεν είχα αλλάξει γνώμην 
άνκαι ο Αντωνάκης Μαρωνίτης μου είπε να ψηφίσω 
υπέρ του διοικητή. Την επιστολή έδωσε ο δάσκαλος 
Ιωάννης στον εγγονό μου και την πήρα τη νύκτα που 
ήλθεν ο Αρχιμανδρίτης. 
  Μου έγραφε να οδηγώ το λαό να ψηφίσει για το έθνος. Δεν την διάβασα από 
εντροπή, διότι δεν πήγα να τον δω.  
 Ο Αρχιμανδρίτης με ρώτησε για την επιστολή, εγώ δε του απάντησα ότι την 
πήρα, αλλά εκείνος με βλασφήμησε. Με έπαυσε, διότι παραβαίνω τα καθήκοντα της 
Εκκλησίας. Με έπαυσε διότι δεν πήγα να τον επισκεφθώ. Μου έστειλε δεύτερη  
 
 
επιστολή, αλλά δεν την διάβασα. Δεν είπα στο διοικητή ότι είπα στον Αρχιμανδρίτη 
ότι δεν θα ψηφίσω υπέρ του αφού με διατάσσει. 
  Ο Αρχιμανδρίτης δεν μου είπε σε ποιον να δώσω την ψήφο μου. Δεν ψήφισα 
υπέρ του διοικητή. Το Σάββατο είδα τον Αρχιμανδρίτη στο Λεονάρισσο. Με 
βλασφήμησε διότι δεν εδίδαξα το λαό να ψηφίσει για το Εθνος. Μου είπεν ότι όλοι 
όσοι εψήφισαν υπέρ του διοικητή είναι όλοι αδελφοί μου. Με εβλασφήμησε και μου 
είπε να μείνω αργός. 
 Την παρελθούσαν Κυριακή όμως μου έστειλε άδεια και λειτούργησα. 
 Ο Νικήτας Διάκου από το Ριζοκάρπασο είπε για την άφιξη του Αρχιμανδρίτη 
στο χωριό του, όπου τους κάλεσε να ψηφίσουν εναντίον του διοικητή: 
 Ο πρώτος (ο Αρχιμανδρίτης) με ρώτησε αν έχω ψήφον. Του απάντησα ότι 
έχω και θα την ρίξω υπέρ του διοικητή. Μου είπεν όχι, να έχετε την ευχήν (μου) να 
ψηφίσετε υπέρ των Σιακαλλή, Λιασίδη και Βοντιτσιάνου. Εγώ επανέλαβα ότι θα  
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ψηφίσουμε υπέρ του διοικητή. Αυτός τότε μου 
είπεν ότι όσοι ψηφίσουν υπέρ του διοικητή, ας 
έχουν την κατάρα των τριών Ιεραρχών. 
  Ο Πιέρος Κωνσταντή από το Παραλίμνι 
αναφέρθηκε σε επίσκεψη του Μητροπολίτη 
Κερήνειας στην κοινότητα και είπε: 
 "Ο Επίσκοπος Κερύνειας είπε στους 
χωρικούς να ψηφίσουν υπέρ του διοικητή, αφού 
υπάρχουν υποψήφιοι του Εθνους. Οσοι δε έχουν 
σκοπό να ψηφίσουν υπέρ του διοικητή να έχουν 
την κατάρα μου, του Θεού, του Αρχιεπισκόπου, 
του ουρανού και της γης. 
 Ο κόσμος άμα τα άκουσε αυτά άρχισε να 
μουρμουρίζει. Ολοι είχαν σκοπό να ψηφίσουν για 
το διοικητή. Ο Επίσκοπος δεν μπορεί να αρνηθεί 
ότι καταράστηκε. 
  
 Ο Κυριακος Χατζηξενή από τη Λύση 
κατέθεσε ότι ο συγχωριανός του Ζένιος καλούσε 
τους κατοίκους να ψηφίσουν υπέρ των Σιακαλλή, 
Λιασίδη και Βοντιτσιάνου και ότι" πήρε 15 λίρες 
για να κάμει τραπέζι σε όσους το κάμουν αυτό". 
 
 
 Ο γεωργός Τοφής Μιχαήλ από τον Αγιο 
Ανδρόνικο, είπε ότι την ημέρα των εκλογών 
βρισκόταν στο Λεονάρισσό όπου  υπήρχε 
πανηγύρι και είχε πάει στην εκκλησία. Πρόσθεσε: 
 " Ακουσα τον Αρχιμανδρίτη να λέγει μετά το τέλος της λειτουργίας: 
"Ευλογημένοι χριστιανοί μου, ήλθα από μέρους του Αρχιεπισκόπου να σας οδηγήσω 
για να ψηφίσετε στη θρησκεία μας. Καϊμακάμη και Παϊσιο να μη ψηφίσετε, όσοι έχετε 
ψήφο. Και όσοι ψηφίσουν για τον Παϊσιο και το διοικητή να έχουν τις κατάρες των 
τριών Ιεραρχών". 
 Ομως η υπεράπιση είχε πολλά να πει για να υπερασπιστεί τις ενέργειες των 
πελατών της. 
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