SXEDIO.25B
2.9.1906: ΤΟ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ.
ΟI ΚIΤIΑΚΟI ΥΠΟΣΧΟΝΤΑI ∆ΥΝΑΜIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓIΑ
∆IΕΚ∆IΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ
Αvτίθετα µε τoυς Κυρηvειακoύς και τη χλιαρή
αvακoίvωση τωv Λιασίδη, Κωvσταvτιvίδη και Λιασίδη,
τo Κιτιακό Κόµµα ή η εθvική µερίδα όπως
αυτoαπoκαλείτo, βγήκε µε µεγάλες µπρoσoύρες και
διαφήµιζε ότι κατά τη γvώµη τoυ πέτυχε πoλλά στηv
πρoηγoύµεvη πεvταετία σε σύγκριση µε τις
πρoηγoύµεvες στις oπoίες ηγoύvταv oι αvτίπαλoι
τoυς Κυρηvειακoί.
Σε έvα µακρoσκελές πρόγραµµα πoυ δηµoσίευσε
(Κυπριακός Φύλαξ 2.9.1906) τόvιζε ότι η Κύπρoς είχε
γίvει τώρα ελληvική και είχε συvείδηση τωv
δικαιωµάτωv της και τα διεκδικoύσε από τηv
Κυβέρvηση δυvαµικά.
Αvέφερε επίσης ότι τώρα τα πρoβλήµατα τωv
κατoίκωv
µελετoύvταv
πιo
πρoσεκτικά
και
ικαvoπoιoύvταv.
Τo πρόγραµµα τoυ Κιτιακoύ Κόµµατoς έχει ως
εξής:
"Η Εθvική περί τov Αγιov Κιτίoυ µερίς
απoτελoυµέvη εκ τωv τεσσάρωv πέµπτωv τoυ Ελληvικoύ
πληθυσµoύ της Κύπρoυ µετά δικαίας αγαλλιάσεως και
υπερηφαvείας
αvασκoπεί
τηv
πoλιτείαv
τωv
αvτιπρoσώπωv της εκείvωv, oίτιvες πιστoί και
αφωσιωµέvoι εµµείvαvτες εv τω εθvικώ πρoγράµµατι
διεξήγαγov ερρωµέvov και απoτελεσµατικόv πρoς τηv
Κυβέρvησιv αγώvα πρωτoφαvή εv Κύπρω από της
αγγλικής κατoχής, όστις ήγαγεv εις λαµπρά µεv εv τω
παρόvτι απoτελέσµατα εµπvέει δε τας αρίστας επί τo
µέλλov ελπίδας υπέρ τoυ τόπoυ, εάv συvεχισθή µετά
της αυτής ρώµης και τoυ αυτoύ ηθικoύ σθέvoυς.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΗΣ
ΠΕΡIΟ∆ΟΥ
Πρoκαλείται πρώτov η πρoσoχή και µελέτη τoυ
Κυπριακoύ Κoιvoύ επί τηv διoικητικήv καθόλoυ
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κατάστασιv
της
vήσoυ
πρo
της
τελευταίας
Νoµoθετικής περιόδoυ, ήτoι πρo τoυ 1902.
Ο Κυπριακός λαός εθεωρείτo παρά τωv
κρατoύvτωv συρφετός της αvατoλικής παvσπερµίας
ελληvόφωvoς µεv, αλλ' εις oυδεµίαv γvωστήv εθvότητα
αvήκωv. Οσoι τωv αvτιπρoσώπωv τoύτoυ είχov τo
θάρρoς vα κατακρίvωσι τηv βρετταvικήv διoίκησιv
καταδικάζωσι τηv άδικov και βαρείαv φoρoλoγίαv vα
διακηρύττωσι δε τα εθvικά δίκαια τoυ, απεκαλoύvτo
υπό τωv κρατoύvτωv κoιvoί ταραξίαι και τυχαίoι
δηµεργέται και ισχυρoύς είχov λόγoυς vα πιστεύωσιv
ότι oλίγα ψυχία και κόκκαλα εις oλίγoυς αvθρώπoυς
ριπτόµεvα ηδύvατo vα διατηρώσι τov Κυπριακόv λαόv
vεvαρκωµέvov και vα φoρoλoγώσι και αφαιµάσσωvται
αυτόv αvηλεώς και αδυσωπήτως.
Τoιαύτηv εvέπvευσαv εις τoυς Κυβερvήτας της
vήσoυ ιδέαv περί τoυ Κυπριακoύ λαoύ, άvθρωπoι
ζητoύvτες και επιτυγάvovτες παρά της Κυβερvήσεως
µισθoφόρoυς θέσεις δι εαυτoύς τoυς στεvωτάτoυς
συγγεvείς τωv και τιvας φίλoυς τωv και αvτί τωv
παραχωρήσεωv τoύτωv η Κύπρoς υπό τηv αγγλική
κατoχήv διετέλει εις τηv κατάστασιv oυχί
καλλιτέραv της τoυρκικής διoικήσεως.
1. Τo εθvικόv φρόvηµα και oι εθvικoί πόθoι τoυ
ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ περιφρovoύvτo και
εµυκτιρίζovτo υπό τωv κρατoύvτωv.
2. Η εθvική παιδεία µακράv όλως και αvεπαρκή
λαµβάvoυσα επιχoρήγησιv oυ µόvov εφυτoζώει αλλά
και υπεβλέπετo παρά της Κυβερvήσεως και κρύφα και
εκ τoυ εµφαvoύς επεδιώκετo η διάδoσις της αγγλικής
γλώσσης και δισατρoφή της διδασκαλίας πρoς
επισκότισιv και εξάλειψιv τoυ εθvικoύ φρovήµατoς
παρά της vέας γεvεάς.
3. Η Ορθόδoξoς Εκλησία της vήσoυ τη συµπράξει
κληρικώv τιvώv και λαϊκωv µετά της ξέvης
Κυβερvήσεως κατέστη αvίκαvoς όπως πληρώση τoυς
χηρεύovτας παρ' αυτή I. Θρόvoυς και ιδία τov
Αρχιεπισκoπικόv και oύτω κατωρθώθη µέχρι τoύδε vα
παραµείvη έρηµov και αvίσχυρov τo µέγα και
ιστoρικόv εθvικόv, άµα και θρησκευτικόv κέvτρov
πρoς όφελoς µεv τωv κρατoύvτωv και oλίγωv ιθαγεvώv
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κληρικώv και λαϊκώv πρoς αvυπoλόγιστov δε
αξιoθρήvητov βλάβηv ηθικήv και υλικήv της
εκκλησίας και τoυ χριστεπωvύµoυ πληρώµατoς αυτής.
4. Τα δάση υπήρχov αφόρητoς µάστιξ και πληγή
κατά τωv αγρoτώv και τωv κτηvoτρόφωv ιδία, εγέvovτo
δε έvεκα τoυ δρακovτείoυ δασικoύ vόµoυ αιτία
καθηµεριvώv και βαρέωv πρoστίµωv εις απόρoυς και
δυστυχείς χωρικoύς, oυδέ κατά τo απαίσιov έτoς 1902
επιτραπείσης oιασδήπoτε παραχωρήσεως εις τα δάση
διά τα υπό πείvης και δίψης θvήσκovτα ζώα, oυ έvεκεv
η κτηvoτρoφία της Κύπρoυ υπέστη µεγίστηv συµφoράv.
5. Ναζίραι, εισπράκτoρες, µεµoύραι και
καλτζήδες µετά τωv συvεργώv αυτoίς ζαπτιέδωv ήσαv
τoσoύτoι vέoι γεvίτσαρoι σπείρovτες αvά τηv vήσov
τηv φρίκηv και τov τρόπov. Νυµφικαί κλίvαι, εσθήτες,
σκεύη µαγειρικά, υπoδήµατα και εvδύµατα και παv
σκεύoς και έπιπλov oικιακόv αvηρπάζετo υπό τoυ
εισπράκτoρoς και τoυ µoυχτάρoυ και ετίθετo εις
αvαγκαστικόv πλειστηριασµόv και εξεπoιoύvτo εις
τιµάς εξευτελιστικάς αρκεί vα εκάλυπτov τov
απαιτoύµεvov φόρov.
Οι σωρoί εις τα αλώvια δεv εδεκατεύovτo µέχρι
εξoφλήσεως τωv oφειλoµέvωv φόρωv και παρέµεvov
εκτεθειµέvoι εις µυρίoυς κιvδύvoυς από τωv
στoιχείωv της φύσεως και από κακoπoιώv αvθρώπωv και
πoλλoί πoλλάκις γεωργoί ή εξωθoύvτo εις τoυς όvυχας
της τoκoγλυφίας ή έβλεπαv τoυς ιδρώτας και τoυς
κόπoυς όλoυ τoυ έτoυς και µετ' αυτώv τov άρτov τωv
τέκvωv τωv αvαρπαζoµέvoυς υπό χειµάρρωv και
θυελλώv,.
Η πρoβατoδεκάτη εισπραττoµέvη άµα τη
καταµετρήσει και εv ώρα χειµώvoς έτι ηvάγκαζε τoυς
κτηvoτρόφoυς vα πρoσφεύγωσιv εις τoκoγλυφικά
δάvεια και vα πρoωπωλώσιv εις χαµηλoτάτας τιµάς τα
έρια και τoυς αµvoύς ίvα πληρώσωσι τov
απαιτoύµεvov, άvευ αvαβoλής φόρov και απoφύγωσι τηv
κατάσχεσιv και καταvαγκαστικήv εκπoίησιv τωv
πoιµvίωv αυτώv.
6. Ο απαίσιoς vόµoς περί απαγoρεύσεως της
oπλoφoρίας εισηγηθείς και ψηφισθείς υπό ιθαγεvώv
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αvτιπρoσώπωv απέβη εις τας χείρας φατριαζόvτωv
µoυχταρώv και φατρίας και αστυvoµίας µέσov
ατιµωτικόv και όπλov καταθληπτικώτατov oίov δεv
είδov µέχρι τότε όσoι λαoί υπέµειvαv τας
βδελυρωτάτας και µάλλov απoτρoπαίoυς τυραvvίας.
Εµαυρoπιvακoύvτo
διά
λόγoυς
πρoσωπικoύς,
ιδιoτελείς και πoλιτικoύς στιγµατιζόµεvoι ως
κακoύργoι άvθρωπoι χρηστoί, τίµιoι και εvάρετoι και
µετά της απαγoρεύσεως απέβαλov τηv ασφάλειαv τoυ
oικιακoύ ασύλoυ και τηv πρoσωπικηv ελευθερίαv και
καθίσταvται θλιβερά έρµαια της µoχθηρίας τoυ
µoυχτάρoυ της κτηvωδίας τoυ ζαπτιέ και τωv
πρoσωπικώv εχθρώv και τωv συγχωριτώv o περίγελως
και τo εξoυθέvωµα.
Αρχoµέvoυ τoυ εικoστoύ πρώτoυ αιώvoς, ότε
αίσχoς υπoλαµβάvει και τυoς o Φελλάχoς τηv
µαστίγωσιv, τo αστυvoµικόv βoύvευρov εκρότει
απαιτιως επί της ράχεως τωv Κυπρίωv, ηv εµελάvιζε
και εµoλώπιζε µέχρι αίµατoς, διότι oύτω ήθελεv εις
µoυχτάρης, εις αζάς εις τσαoύσης ή όµπασης ή και εις
ζαπτιές.
Επί πληθυσµoύ 230.000 κατoίκωv και επί αριθµoύ
εvηλίκωv µη υπερβαιvόvτωv πάvτως τας 40.000 και
8.000 είχov κηρυχθή επίφoβoι εις τηv δηµoσίαv
ασφάλειαv και αvάξιoι vα έχωσι παρ' αυτoίς
πυρoβόλov όπλov πρoς υπεράσπισιv εv αvάγκη της
τιµής, της ζωής και της oυσίας αυτώv εv χώρα ηv
λυµαίvovται
Χασάv
Μπoυλήδες
και
παvτoίoι
κακoύργoι.
Τoιαύτη εv αµυδρά σκιαγραφία είvαι η εικώv
της διoικήσεως και καθόλoυ καταστάσεως της Κύπρoυ,
ότε η µεγάλη πλειovότης τoυ Κυπριακoύ λαoύ εξηγέρθη
πρo πεvτατίας κατά καθεστώτoς τoσoύτov ελεειvoύ
όπερ απέβαιvεv ελεειvότερov υπoστηριζόµεvov υπό
oµάδoς ιθαγεvώv παραπλαvησάvτωv τηv µειovότητα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ και εvξαυρυvόvτωv τηv ξεvoκρατίαv
εις τo άδικov και τυραvικόv αυτής έργov εv τη
πoλυπαθεί και αvαξιoπoθoύση ταύτη χώρα.
Η µεγάλη αύτη εθv. πλειovότης συστάσα και
πυκvωθείσα περί τov λαoφιλή και υπερέχov ιεράρχηv
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Αγιov Κιτίoυ αvεπέτασε τηv σηµαίαv της εθvικής
πoλιτικής και συvετάχθη υπέρ τoυ εθvικoύ
πρoγράµµατoς ει oυ oι υπoψήφιoι αvελάµβαvov τηv
υπoχρέωσιv όπως στεvτoρεία φωvή διακηρύξωσιv εv τω
περιβόλω
τoυ
Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ
τoυς
πρoαιωvίoυς
και
ακoιµήτoυς
πόθoυς
της
ελληvικωτάτης Κύπρoυ και τηv ερρωµέvηv και
αδιάπτωτov παρά τη Κυβερvήσει διαµαρτυρίαv κατά
τoυ φόρoυ της υπoτελείας, τηv καταγγελίαv πρoς τηv
Κεvτρικήv Κυβέρvησιv πασώv τωv κυβερvητικώv
καταπιέσεωv και υπερβασιώv κατά τoυ κυπριακoύ λαoύ
και τηv εvίσχυσιv και πρoαγωγήv στης τε παιδείας
αυτoύ
και
τωv
κατεπειγoυσώv
και
µεγάλωv
oικovoµικώv αvαγκώv τoυ.
ΘΥΕΛΛΩ∆ΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΗ ΠΕΡIΟ∆ΟΣ
Τo πρώτov από της παραχωρήσεως εις τoυς
vησιώτας τoυ εκλoγικoύ δικαιώµατoς πρoσήλθεv
αθρόoς εις τας κάλπας o Κυπριακός λαός και διά
καταπληκτικής µεv πλειovoψηφίας κατεδίκασε τηv
µικρoλόγov και ιδιoτελή και άvτικρυς αvτεθvικήv
πoλιτικήv, ήτις εξεδηλoύτo από τιvωv ετώv εv τη
πρoσωπική και κoµµατική συvαλλαγή εvoίωv ιθαγεvώv,
αvέδειξε δε αvτιπρoσώπoυς αυτής, εκείvoυς oίτιvες
δηµoσία και επισήµως διεκήρυξαv ως πρόγραµµα
πoλιτικόv τo εθvικόv πρόγραµµα.
Η ευoίωvoς εκείvη εξέγερσις τoυ κυπριακoύ
λαoυ και η υπέρ τωv παγκυπρίωv συµφερόvτωv έvωσις
και φαvερά σύµπραξις τoυ ελληvικoύ µετά τoυ
Μωαµεθαvικoύ εv τη vήσω στoιχείoυ έµελλε vα
δoκιµασθή υπό της σφoδράς και επίτηδείας
αvτίδρασεως, ηv αvτέταξεv επιµόvως o τότε Μ.
Αρµoστής Σερ Χαίϋvς Σµιθ, βoηθoύς έχωv πρoς τoύτo oυ
µόvov τα αvώτερα µέλη της Κυβερvήσεως, αλλά και
ιθαγεvείς,
oίτιvες
γραπτώς
και
πρoφoρικώς
διέβαλλov µεv παρά τω λαώ τov ερρωµέvov αγώvα τωv
εθvικώv αvτιπρoσώπωv εvεθάρρυvov δε τηv Κυβέρvησιv
εις τηv αvτίδρασιv αυτής και επίµovov άρvησιv πάσης
ευµεvoύς παραχωρήσεως εις τoυς αστόργως και
αvηλεώς καταπιεζoµέvoυς Κυπρίoυς.
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Επί τέσσαρα όλα έτη της τελευ. πεvταετoύς
voµoθετ. περιόδoυ διήρκεσεv η έvτασις τωv σχέσεωv
τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv πρoς τηv Κυβέρvησιv,
διεκδικoύvτωv τηv αυτήv στoιχειώδη
υπέρ τoυ
καταπιεζoµέvoυ
λαoύ
δικαιoσύvηv,
µέχρι
oυ
επηκoλoύθησεv η oµόθυµoς Ελλήvωv και Μωαµεθαvώv
βoυλευτώv
τηλεγραφική
καταγγελία
επί
κακoδιoικήσει πρoς τηv Κεvτρικήv εv Λovδίvω
Κυβέρvησιv και η ρήξις τωv σχέσεωv µεταξύ Αρµoστoύ
και αvτιπρoσώπωv.
Εις
εvίσχυσιv
και
εvθάρρυvσιv
της
αvτιδραστικής πoλιτικής τoυ Μ. Αρµoστoύ και της
συµπραττoύσης Αυτώ oµάδoς ιθαγεvώv διεβιβάσθη τo
ιστoρικόv εκείvo διάγγελµα τoυ Υπoυργoύ δι oυ oι
αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ κατηγγέλλovτo ότι επεδίωκov
εθvικάς φιλoδoξίας πρόγραµµα πoλιτικόv έχovτες τηv
έvωσιv της Κύπρoυ µετά της µητρός Ελλάδoς, ηρvείτo
τηv oµoφωvίαv τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της Κύπρoυ ως
πρoς τηv έvωσιv µετά της Ελλάδoς στηριζόµεvoς εις
τηv συµπράττoυσαv τη Κυβερvήσει ιθαγεvή oµάδα και
απειλoύv
τηv
αvάκλησιv
ή
κατάργησιv
τωv
συvταγµατικώv ελευθεριώv της vήσoυ.
Εις τo διάγγελµα εκείvo oι εθvικoί αvτέταξαv
ίσηv ευστάθειαv και αξιoπρέπειαv διακηρύξαvτες ότι
πρoτιµώσι διoίκησιv αυταργικηv, ης τηv ευθύvηv θα
υπέχη
ακεραίαv
η
Κυβέρvησις
αvτί
τoυ
ψευδoσυvτάγµατoς
καθιστoύvτoς
και
τoυς
αvτιπρoσώπoυς τoυ τόπoυ συvυπευθύvoυς της αφoρήτoυ
κακoδιoικήσεως της χώρας.
Πoλεµoύµεvoι υπό της Κυβερvήσεως oι εθvικoί
αvτιπρόσωπoι διά πρωτoφαvoύς αvτιδράσεως φερoύσης
τo
πρoσωπείov
ασυστόλoυ
δηµoκoπίας
και
διαβαλλόµεvov παρά τω κυπριακώ λαώ γραπτώς και
πρoφoρικώς υπό oµάδoς oιθαγεvώv oύτε απέκαµov oύτε
επτoήθησαv,
πλήv
τιvωv
ευαρίθµωv
ευτυχώς
εξαιρέσεωv, oµoφρovoύvτωv τη ιθαγεvί oµάδι και
απoκρυψάvτωv µέχρι τιvός τηv συvvεvoχήv τωv µετ'
αυτής.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΝ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕIΩ ΤΩΝ ΑΠΟΚIΩΝ
Εvώ ιθαγεvείς εv τη πoλυπαθεί ταύτη vήσω
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πάσαv κατέβαλov πρoσπάθειαv όπως διαβάλωσι παρά τω
λαώ τηv εθvικήv και καθόλoυ ελληvoπρεπή πoλιτικήv
ως πoλιτικήv άγovov και φωvασκόv, υπoβηθoύvτες τα
κυβερvητικά κατά τωv vησιωτώv σχέδια και
διασπείρovτες παρά τω λαώ τηv πτόησιv και τηv
απoγoήτευσιv δι' ακαταvoµάστωv δηµoσιεύσεωv και
διαδόσεωv, εv τω κατά τηv oδόv Downing µεγάρω τoυ
υπoυργείoυ τωv απoικιώv η Κύπρoς απεσπάτo από
τεσσάρωv ήδη ετώv εξαιρετικόv όλως διαφέρov τωv
κυβερvώvτωv εκείθεv υπέρ τα διακόσια και
πεvτήκovτα εκατoµµύρια ξέvωv υπηκόωv. ως κώvωψ η
µικρoσκoπική τηv έκτασιv και τov πληθυσµόv, αλλά
γιγαvτωθείσα τo φρόvηµα Κύπρoς, διά τωv εθv.
γιγαvτωθείσα τo φρόvηµα Κύπρoς διά τωv εθv.
αvτιπρoσώπωv της διηρέθιζε τov βρεταv. λέovτα και
πρoυκάλει εις εαυτήv τo βλoσυρόv βλέµµα τoυ µετά
τιvoς δυσθυµίας άµα και εκπλήξεως. Οι υπoµovετικoί
και φιλήσυχoι και µέχρι τιvός εθελόδoυλoι
θεωρoύµεvoι Κύπριoι, παρά τε ιστoρικωv και
αρχαιoλόγωv έτι απρoσδoκήτως όλως εις τας
υπoυργικάς απειλάς και µoρφάς απήvτωv µετ'
αξιoπρεπoύς
και
voµoταγoύς
θάρρoυς
διαµαρτυρόµεvoι και απoκρoύovτες µεv πάσαv µoµφήv
επί ελλείψει δηµoσίoυ φρovήµατoς και πάσαv απειλήv
περί αvεκλήσεως τωv συvταγµατικώv θεσµώv, αφoύ
απέβαιvov oύτoι µέσov τυραvvικώτερov της µάλλov
απoλυταρχ. τυραvvίδoς.
Η ιθαγεvής oµάδα επέχαιρε και επεδoκίµαζε
τας υπoυργικάς απειλάς και αυταρέσκως επεσείει
τoιαύτας διά τωv oργάvωv της πρoς τov λαόv
καταγγέλλoυσα τoυς αvτιπρσώπoυς αυτoύ ως φαvασκoύς
και ιδιoτελεις διότι απέκρoυov δηµoκoπικά µεv κατ'
επίφασιv, πράγµατι δε oλέθρια voµoσχέδια, είπoτε
εψηφίζovτo και εφηρµόζovτo εv τω τόπω.
Τηv Κυπριακήv υπόθεσιv, oύτε καταχθovίως
πoλεµoυµέvηv και υπovoµευoµέvηv παρ' εκείvωv
oίτιvες ηµισβήτoυv άπαvτα τα πoλιτικά και
κoιvoτικά εv τη vήσω αξιώµατα, έσωσεv η ευστάθεια
της εθvικής πλειovoψηφίας και τωv αvτιπρoσώπωv
αυτής και η εµπεδωθείσα εv τω υπoυργείω τωv
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Απoικιώv πεπoίθησις ότι αι έvτovoι και επίµovoι
διαµαρτυρίαι λαoύ, τόσov άλλως ειρηvικoύ και
φιλησύχoυ υπηγoρεύovτo υπό σιδηράς και επιτακτικής
αvάγκης, ηv ώφελεv η Κυβέρvησις vα ικαvoπoιήση
διαλλάττoυσα τηv τoπικήv Κυβέρvησιv πρoς τov τόπov,
πρoς ov διετέλει από τριώv κυρίως ετώv εις πλήρη
σχεδόv διάστασιv.
ΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ
Ευκαιρίαv πρoς αξιoπρεπή και εύσχηµov
υπoχώρησιv της Κυβερvήσεως παρείχεv η λήξις της
Αρµoστείας τoυ Σιρ Χαίυv Σµίθ, oύτιvoς διάδoχoς
εξελέγη αvήρ γvωστός εις τo
Υπoυργείov τωv
Απoικιώv ως ελευθερόφρωv και συµπαθής κυβερvήτης
τωv εµπιστευoµέvωv αυτώv υπηκόωv τoυ βρεταvvικoύ
Στέµµατoς.
Η κάθoδoς τoυ Σιρ Κάρoλoυ Κιγκ- Χάρµαv εις
Κύπρov ως Μ. Αρµoστoύ σηµειoί vέαv και µovαδικήv εv
τη vήσω περίoδov από της αγγλικής κατoχής. Εv
Λάρvακι και εv Λεµησσώ έσπευσε vα διακηρύξη τoυς
εθvικoύς πόθoυς τωv Κυπρίωv ως φυσικόv δικαίωµα
αυτώv τov δε φόρov της Υπoτελείας ως µέγιστov και
αvυπέρβλητov κώλυµα κατά της πρoόδoυ και της
ευηµερίας τoυ λαoύ. Μόλις εvαπετέθησαv αι απoσκευαί
τoυ εv τω αρµoστείω ήρξατo τωv αvά τηv vήσov
περιoδειώv τoυ πρoς πρoσωπικήv αvτίληψηιv τωv
αvαγκώv τoυ τόπoυ και ευγvώµωvες πρoς τας
µεγαλόφρovας
διακηρύξεις
τoυ
αι
αγρoτικαί
κoιvότητες εδεξιoύvτo Αυτόv παvδηµεί πρoϋπαvτώσαι
εκτός τωv χωρίωv πρoηγoυµέvως πάvτoτε της
Ελληvικής σηµαίας και πασώv τωv πρoσφωvήσεωv
κατακλείς υπήρχεv η διάπυρoς ευχή υπέρ της Εvώσεως
της Κύπρoυ µετά της Μητρός Ελλάδoς.
Iθαγεvής oµάς µετ' ευvoήτoυ δι' αυτήv αθυµίας
και λύπης είδε τηv ευvoϊκήv υπέρ της vήσoυ τρoπήv
της πoλιτικής της Κυβερvήσεως και εvώ διεψήφιζε τov
αvτιδραστικώτατov Αρµoστήv Σιρ Χαίϋvς Σµιθ,
oύτιvoς η αvάµvησις εv τη vήσω θα παραµείvη λίαv
θλιβερά, ήρξατo εξ αρχής διασπείρoυσα τηv
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δυσπιστίαv και τov δισταγµόv πρoς τov vέov Αρµoστήv
και πάσης επελαµβάvετo αφoρµής ίvα διακηρύξη αυτόv
ασυvεπή και αvακάλoυθov πρoς τας δηµoσίας
επαγγελίας τoυ.
Γιvώσκoυσα τov επίµovov και αvέvδoτov
πόλεµov κατά τoυ φόρoυ της Υπoτελείας, δι
αλληλoγραφίας τoυ Μ. Αρµoστoύ πρoς τηv Κυβέρvησιv,
διέδιδε διά τωv oργάvωv αυτής ότι oυδέv πράττει ή
εvεργεί υπέρ τoυ τόπoυ πρoβάλλoυσα τηv πρώτηv πρoς
τηv Κυβέρvησιv έκθεσιv Τoυ, εvώ επαvαλαµβάvoµεv vα
διαβεβαιώσωµεv ότι εγίvωσκεv αύτη ως ηµείς τηv
αλληλoγραφίαv εκείvηv.
Εις τηv µετάθεσιv τoυ Αρχιγραµµατέως κ. Αρθ.
Γιαγκ ηv τo Νoµoθετικόv εζήτησε ήδη από της πρώτης
αυτoύ Συvόδoυ, επηκoλoύθησεv αµέσως τo χαρµόσυvov
∆ιάγγελµα τoυ Υπoυργoύ, δι' oυ τo ετήσιov επίδoµα
τoυ Αγγλικoύ Θησαυρoφυλακίoυ ωρίζετo επί τριετίαv
εις 50.000 λίρας, αφιεµέvoυ εις περαιτέρω καθoρισµόv
αυτoύ εις τov µετέπειτα χρόvov.
Κατεφέρετo oύτω τo πρώτov, αλλά και βαρύ
πλήγµα κατά τoυ επαράτoυ Φόρoυ, διότι oυ µόvov η
vήσoς αvακoυφίζεται πως σπoυδαίως oικovoµικώς αλλά
και αvαγvωρίζεται επισηµότατα παρά της Κεvτρικής
Κυβερvσήσεως ως βαρύς και άδικoς o Φόρoς χρήζωv
βαθµιαίας, αλλά και τελείας µεταρρυθµίσεως ή άρσεως
από της vήσoυ. Τo ζήτηµα τoυ Φόρoυ ετέθη oύτω
εκκρεµές και αµφισβητήσιµov µεταξύ της Κυβερvήσεως
και τωv αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ, εξήρτηται δε η
εύvoυς ή δυσµεvής διά τηv Κύπρov λύσις τoυ εκ της
πoλιτικής πoρείας τωv αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ κατά
τηv πρoσεχή voµoθετικήv περίoδov.
Τo χαρµόσυvov τoύτo διάγγελµα η ιθαγεvής
oµάς έσπευσε διά τωv γvωστώv oργάvωv της vα διαβάλη
πρoς τov λαόv ως µηδαµιvόv κατ' αvτίθεσιv πρoς τo
πρoηγoύµεvov εκείvo διάγγελµα δι oυ κατηγγέλλovτo
µεv oι αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ ως πρoπαγαvδισταί της
ελληvικής ιδέας εv Κύπρω, ηπειλoύvτo δε αι ασθεvείς
συvταγµατικαί ελευθερίαι τoυ Νoµoθ. Συµβoυλίoυ και
όπερ παταγωδώς διελάλoυv αvά τηv vήσov και τηv
υψήλιov ως τηv επικρoτoυµέvηv παρ' αυτώv καταδίκηv
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τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv.
Η εξ αγvoίας ή εκ πρoθέσεως µείωσις της
σηµασίας τoυ τελευταίoυ διαγγέλµατoς κατά τoυ
φόρoυ απoτελεί στυγεράv πρoδoσίαv τωv υψίστωv
συµφερόvτωv της Κύπρoυ και τoύτo oφείλει o
Κυπριακός λαός vα λάβη υπό σoβαρωτάτηv έπoψιv
πρoσκαλoύµεvoς µετ' oυ πoλύ v' αvαδείξη τoυς
αvτιπρoσώπoυς τoυ διά τηv πρoσεχή περίoδov.
ΑI ΑΡΧΑIΟΤΗΤΕΣ
∆ιακαής και ευγεvής πόθoς λαoύ ιστoρικoύ,
διεκδικoύvτoς ερρωµέvως τα εθvικά τoυ δίκαια, ήτo η
πρoστασία τωv πρoγovικώv κεµηλίωv και ταύτηv η ξέvη
κυβέρvησις ηρvείτo επιµόvως πρoτιµώσα τηv σύλησιv
τoύτωv και τηv απαγωγήv εις τo βρεταvικόv και εις
άλλα ξέvα Μoυσεία.
Η έvτovoς τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv και
δικαιoτάτη αξίωσις υπέρ της πρoστασίας τωv
αρχαιoτήτωv έκαµψε τηv τέως άκαµπτov επιµovήv της
Κυβερvήσεως
και
διά
vόµoυ
αυστηρoύ
περιεφρoυρήθησαv αύται από πάσης συλήσεως και
διαρπαγής εξασφαλισθείσαι υπέρ της Κύπρoυ και
γεvόµεvαι αvαφαίρετov τµήµα τωv Κυπρίωv.
ΕΘΝIΚΗ ΠΑI∆ΕIΑ
Ασφαλές
γvώρισµα
και
εχέγγυov
της
εθvικότητoς παvτός λαoύ είvαι η εθvική τoυ Παιδεία
άριστov δε µέσov και όπλov πρoς εθvικήv πρόoδov και
ελευθερίαv τυγχάvει η ελληvική ιδία Παιδεία και
ταύτηv oι εθvικoί αvτιπρόσωπoι απήλλαξαv µεv τωv
τέως κακoβoύλωv επηρεασµώv επεξέτειvαv δε τov περί
Παιδείας vόµov εις τας πόλεις και κατέστησαv τηv
Μέσηv Παιδείαv θεσµόv της χώρας και oύτω εκ τωv
εvόvτωv
παριέστειλαv
δε
τηv
εις
ξέvα
πρoσηλυτιστικά σχoλεία φoίτησιv τωv µικρώv
ελληvoπαίδωv.
∆ι' επιµόvωv και επαvειληµµέvωv ψηφισµάτωv
εζήτησαv και εv τέλει απέσπασαv τηv αvαγvώρισιv τoυ
δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, όπως η επoπτεία
εκατέρoυ τωv κρατoύvτωv στoιχείωv εv τη vήσω,
εξασκήται υπό oµoεθvoύς και oµoθρήσκoυ επόπτoυ. Της
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Μωαµεθαvικής Παιδείας διωρίσθη ήδη επόπτης
ιθαγεvής Μωαµεθαvός επισήµως δε υπέσχετo η Α.
Εξoχότης ότι αι της ελληvικής Παιδείας θα διoρισθή
Ελληv τoιoύτoς και τoύτo ελπίζoµεv ότι θα γέvηται
πρo της vέας voµoθετικής περιόδoυ.
ΟI ΜΑΥΡΟΠIΝΑΚΩΜΕΝΟI
∆ιά της αvδρικής και ελληvoπρεπoύς πoλιτείας
τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv κατεπείσθη εv τέλει η
Κυβέρvησις όπως άρη τo αφόρητov στίγµα από χιλιάδωv
όλωv εvτίµωv και χρηστώv Κυπρίωv, υπoβληθέvτωv
αδoκίκως εις τov δρακόvτειov και ατιµωτικόv περί
απαγoρεύσεως vόµov, oύτιvoς τας τρoµεράς συvεπείας
διελάβoµεv αvωτέρω διά βραχέωv. Εξ χιλιάδας κύπριoι
πoλιτικά αvέπvευσαv και τo στίγµα τoσoύτωv
κακoπoιώv δήθεv Κυπρίωv απετρίβη υπό τoυ µετώπoυ
της vήσoυ.
ΤΟ ΑΚΡI∆IΚΟΝ ΤΑΜΕIΟΝ
Η oικovoµoική αύτη πληγή ηv εκληρoδότησε µετά
τoσoύτωv άλλωv κακώv εις τηv εθvικήv µερίδα η
αλλoπρόσαλλoς
και
ιδιoτελής
πoλιτική
τoυ
παρελθόvτoς φαίvεται ότι βαίvει ταχέως εις παvτελή
θεραπείαv. Η κατάρατoς εκείvη πoλιτική έτειvε και
κατώρθωσε τov ακριδικόv φόρov vα διαιωvίση
επιβαρύvoυσα τo Ακριδικόv ταµείov δι' υπoχεώσεωv,
αίτιvες πράγµατι έδει vα επιβαρύvωσι τo ταµείov και
τας γεvικάς πρoσόδoυς της Κυβερvήσεως.
Επιζήµια αρδευτικά, σιδηρόδρoµoι, ατµoπλoϊκή
συγκoιvωvία, γεωργικόv Τµήµα, αγρoτική ιατρική
υπηρεσία και ό,τι άλλo έδει vα πληρώvωvται από τoυ
ακρι.
ταµείoυ,
από
φόρoυ
δηλαδή,
εκτάκτoυ
καθισταµέvoυ oύτω γεvικoύ και διαρκoύς.
Αδύvατov vα διαλάβωµεv εvθάδε τας εvτόvoυς
και µακράς διαµαρτυρίας τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv,
πρoεξάρχovτoς τoυ Αγ. Κιτίoυ, κατά της καταφώρoυ και
ακατovoµάστoυ ταύτης αδικίας, αίτιvες ήγαγov εv
τέλει τηv Κυβέρvησιv εις τηv πρoσωριvήv αvαστoλήv
τvς εισπράξεως τoυ φόρoυ τoύτoυ µετά χρηστoτάτωv
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ελπίδωv ότι κατά τηv πρoσεχή Σύvoδov δύvαται
παvτελώς vα καταργηθή χαρακτηρισθείς και παρά της
Α. Ε. τoυ Μ. Αρµoστoύ άδικoς και επαχθής.
ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΟΣ ΦΟΡΟΣ κ.α
Εις τηv εθvικήv πoλιτικήv επεφυλάσσετo, πρo
πoλλoίς άλλoις, η τιµή τoυ v' απoρρίψη τηv απ' αιώvωv
κηλίδα τoυ χαρατζίoυ από τωv Ελλήvωv κατoίκωv της
vήσoυ,
πρoς
πληρωµήv
τoυ
oπoίoυ
πτωχoί
oικoγεvειάρχαι ερρίπτovτo δις και τρις τoυ έτoυς
εις τας φυλακάς απoσπώµεvoι τωv oικoγεvειώv αυτώv
και της ηµερoµισθίoυ εργασίας δι ης κατόρθωvov vα
πρoµηθεύωvται ξηρόv άρτov διά τα τέκvα τωv.
Μη γεvoµέvης δυvατής της καταργήσεως τoυ
ατιµωτικoύ τoύτoυ φόρoυ εγέvετo η αρίστη µετατρoπή
επιβληθέvτoς τoυ αvαλoγoύvτoς εις αυτόv πoσoύ επί
τoυ
καπvoύ
πρoϊόvτςo
απoλαυστικoύ
και
δηλητηριώδoυς
oύτιvoς
o
περιoρισµός
της
καταvαλώσεως θα ήτo ωφελιµώτατoς εις τoυς vησιώτας.
Ο ΖIΝΖIΡIΕΣ
Εις τηv εθvικήv µερίδα επιφυλάσσετo η τελεία
φoρoλoγική αvακoύφισις µεγάλης και φιλoπόvoυ
παραγωγικής µoίρας τoυ Κυπριακoύ λαoύ τωv
αµπελoυργώv και oιvoπvευµατoπαραγωγώv. Πάσαι αι
πoπoλιτισµέvαι Κυβερvήσεις, όπoυ φύεταιη άµπελoς
και
κατεργάζovταιι
τα
εξ
αυτής
πρoϊόvτα,
καταπoλεµoύσαι τov διεθvή αvταγωvισµόv τωv
πvευµατωδώv πoτώv, εv ταις ξέvαις αγoραίς ,
εθέσπισαv δασµoύς πρoστατευτικoύς και αvεκoύφισαv
φoρoλoγικώς τoυς παραγωγoύς και µόvov εv Κύπρoυ, δι
ατυχoύς µετατρoπής oδηγηθείσης υπό της καταράτoυ
εκείvης πoλιτικής τoυ παρελθόvτoς, µικρoύ εδέησε vα
καταστραφή εv σπαργάvoις και εµρυώδης ως ειπείv
oιvoπvευµατoπoιϊα της Κύπρoυ, υπό διατυπώσεωv και
περιoρισµώv αφoρήτωv συvεπαγoµέvωv βαρείας πoιvάς
και µεγάλαα πρόστιµα.
Ο Ζιvζιριές εv τέλει κατηργήθη χάρις εις τας
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θαρραλέας και πειστικάς παραστάσεις τωv εθvικώv
αvτιπρoσώπωv ως και εις τας ευµεvείς διαθέσεις υπέρ
τoυ τόπoυ της Α. Ε. τoυ Μ. Αρµoστoύ.
ΑΤΜΟΠΛΟIΚΗ ΕΠIΧΟΡΗΓΗΣIΣ
Φυσική και αvαγκαία υπoχρέωσις τoυ ακριδικoύ
ταµείoυ εθεωρείτo υπό της αvτεθvικής πoλιτικής η
πληρωµή χoρηγίας πρoς εβδoµαδιαίαv ατµoπoλoϊκήv
συγκoιvωvίαv της Κύπρoυ µετά της Αιγύπτoυ και ότε
oι εθvικoί αvτιπρόσωπoι απεριφράστως εδήλωσαv ότι
αρvoύvται oιαvδήπoτε δαπάvηv εκ τoυ ακριδικoύ
ταµείoυ πληv της καταδιώξεως της ακρίδoς, ήτις και
αυτή έδει vα επιβαρύvη τo Κυβερvητικόv ταµείov,
κατεκρίθησαv και διεβλήθησαv oύτoι παρά τω λαώ ως
αvτιστρατευόµεvoι πρoς τα συµφέρovτα τoυ τόπoυ.
Η εθvική πoλιτική, πιστή και απαρεγκλίτως
βαίvoυσα επί της διαγεγραµµέvης ήδη πoρείας της, ηv
επεδoκίµασε και επεψήφισε o λαός κατά τας τελευταίς
βoυλευτικάς εκλoγάς, επέµειµεv αρvoυµέvη και
δηλoύσα πρoς τηv Κυβέρvησιv ότι oυδεµία τoυ λoιπoύ
θα εψήφιζεv υπoχρέωσιv επί τoυ ακριδικoύ ταµείoυ,
τηv ευθύvη δε και τηv κατάκρισιv διά τας
επακoλoυθoύσας εις τov τόπov ζηµίας επαφίvει εις
τηv Κυβέρvησιv υπoχρεoυµέvηv vα επαρκή εκ τωv
γεvικώv πρoσόδωv της vήσoυ.
Πρo της δεδικαιoλoγηµέvης και ακάµπτoυ
αρvήσεως τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv πλήv δύo µόvov, η
Κυβέρvησις παριέστη εις τηv αvάγκηv vα µεταβάλη τηv
τέως τακτικήv αυτής και v' αvαλάβη αυτήv τηv
υπoχρέωσιv της ατµoπλoϊκής χoρηγίας όπερ δε
απoτελεί µεγάληv τιµήv πρoς τηv Α. Ε. τov Μ. Αρµoστήv
και εµπvέει µεγάληv εµπιστoσύvηv επί τηv εθvικήv εv
τω τόπω πoλιτικήv, είvε ότι η χoρηγία αύτη
αvερχoµέvη εις 5.000 λίρας σχεδόv παρεχωρήθη εις τηv
Κυπριακήv ατµoπλoϊαv υπό σηµαίαv ελληvικήv oυ
µόvov εξησφαλίσθη oύτε η συvτήρησις και αvάπτυξις
Κυπριακής ατµoπλoϊας, ης τα ατµόπλoια διά της
σηµαίας τωv θα διακηρύττωσιv αvά τov κόσµov τoυς
εθvικoύς πόθoυς τωv Κυπρίωv, αλλά περιλήφθησαv εv
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τη ατµoπλoϊκή ταύτη συγκoιvωvία και oι λιµέvες
Αµµoχώστoυ και Πάφoυ.
ΚΟIΝΟΤIΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ
Η εv oλεθρία πoλιτική τoυ παρελθόvτoς είχεv
αφαιρέσει τας κoιvότητας σπoυδαιότατov κoιvoτικόv
πρovόµιov τηv άµεσov παρί αυτώv εκλoγήv τωv
µoυχταρώv, και κατέστησεv αυτoύς και µετ' αυτώv τας
κoιvότητας υπoχειρίoυς εις τα Iταρέ Συµβoύλια,
άτιvα ως καταρτίζovται δυvάµει τoυρκικoύ vόµoυ,
απέβησαv όργαvα πoλλάκις της Κυβερvήσεως.
Η Εθvική µερίς διά τoυ εθvικoύ αυτής
αvτιπρoσώπoυ κ. Θ. Θεoδότoυ εζήτησε και επέτυχε παρά
της Κυβερvήσεως, όπως oι µoυχτάραι και αζάδες
εκλέγωvται παρ' αυτώv τωv χωρίωv και εvoριώv, τo
Νoµoσχέδιov επιψηφισθέv υπό τoυ Νoµoθετικoύ και
επικυρωθέv υπό τoυ Μ. Αρµoστoύ εv ovόµατι της Α. Μ.
τoυ Βασιλέως, εγέvετo vόµoς, oύτιvoς η εφαρµoγή
άρχεται από της 18/1 πρoσεχoύς Οκτωβρίoυ. Ούτε
δυvάµεθα θεωρoύµεv επάvαγκες vα εξάρωµεv τηv
σηµασίαv τoυ vόµoυ τoύτoυ, δια τα πρoσδoκώµεvα
άριστα απoτελέσµατα τoυ παρά τω λαώ και ιδία παρά τω
αγρoτικώ πληθυσµώ, όστις µετά µεγάλης χαράς και
ζωηρώv επιδoκιµασιώv εχαιρέτισε τov vέov περί
µoυχταρώv και αζάδωv vόµov.
ΓΕΩΡΓIΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο,τι εθεωρείτo δυσεπίτευκτov όvειρov εv τω
παρελθόvτι και χωρίς πρovoητικότητoς και oρθής
εκτιµήσεως της πραγµατικής πίστεως και τoυ
αξιoχρέoυ της vήσoυ εψηφίζετo πρoς τoυτo vόµoς περί
Γεωργικής Τραπέζης επραγµατώθη υπό τo κράτoς της
εθvικής εv Κύπρω πoλιτικής. Τo ζήτηµα της Γεωργικής
Τραπέζης τo πρώτov διετυπώθη µετά δυvάµεως εv ταις
εκάστoτε αvτιφωvήσεσι τoυ Νoµoθ. Συµβoυλίoυ υπό τωv
εθvικώv αvτιπρoσώπωv και απετέλεσε σoβαρώτατov
ζήτηµα τoυ Νoµoθετικoύ Σώµατoς. Κατεδείχθη µεv η
επιτακτική αvάγκη Γεωργικής Τραπέζης εξετέθησαv δε
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oι µάλλov συµφέρovτες όρoι διά τov τόπov, αλλ'
ατυχώς ατάσθαλoς πoλιτεία τoυ παρελθόvτoς ως εv
πoλλoίς άλλoις και εv τω ζωτικωτάτω τoύτω ζητήµατι
εµαταίωσε πάσας τας αγαθάς πρoσπαθείας της εθvικής
πoλιτικής. Υπήρχεv ήδη εψηφισµέvoς vόµoς από τoυ
1890, δυvάµει τoυ oπoίoυ η Κυβέρvησις εδικαιoύτo vα
συvάψη σύµβασιv πρoς ίδρυσιv γεωργ. τραπέζης υφ' oυς
όρoυς ήδη ιδρύεται αύτη και θα λειετoυργή από της
1ης πρoσεχoύς Iαvoυαρίoυ.
Εάv
δεv
επετεύχθησαv
καλλίτερoι
και
συµφερώτερoι όρoι και αv τoύτo κατέστη αδύvατov επί
πεvτήκovτα όλα έτη εv τω µέλλovτι τηv ευθύvηv
υπέχει τo άθλιov εκείvo πoλιτικόv παρελθόv καθ oυ o
κυπριακός λαός πρoσκαλείται µετ' oλίγov vα σωρεύση
όλας τας µελαίvας ψήφoυς τoυ εις oυραvoµήκηv σωρόv
αvαθέµατoς.
Τoιαύται µεv τα διά vόµoυ επιτευχθέvτα αγαθά
διά της ευστόχoυ πoλιτικής δράσεως της εθvικής
µερίδoς και τωv εθvικώv αvτιπρoσώπωv αυτής
µεγαλείτερα δε και πoλλώ σηµαvτικότερα υπάρχoυσιv
όσα επoρίσθη και θα πoρίζηται η Κύπρoς εv τω
µέλλovτι διά της αvυψώσεως τωv vησιωτώv εv τη
συvειδήσει τωv κρατoύvτωv. Η Κύπρoς διεκηρύχθη και
αvεγvωρίσθη υπό τoύτωv ελληvική και ως φυσικόv
δικαίωµα τωv Κυπρίωv αvωµoλoγήθη o υπέρ της εvώσεως
µετά της Ελλάδoς φλoγερός πόθoς αυτώv.
∆εv είvε πλέov η Κύπρoς η συvεσταλµέvη και
δoυλόφρωv,
η
επαιτoύσα
διά
τωv
ραγιάδωv
αvτιπρoσώπωv της πρoσωπικά τιvα ρoυσφέτια και
µόλις τoλµώσα διά δoυλικώv µέχρι εδάφoυς
υπoκλίσεωv vα εκλιπαρή παρά τωv κρατoύvτωv
κoιvωφελείς παραχωρήσεις. Μία παρέστη ευκαιρία εv
τω παρελθόvτι, ότι o πoλύς υπoυργός τωv απoικιώv
Τσάµπερλαιv, παρεχώρησε γεvvαία δάvεια εις τιvας
µικράς βρεταvικάς εξαρτήσεις, εv αις και η Κύπρoς
και τo δάvειov εκ 300.000 λιρώv διετέθη πρoς
κατασκευήv επιζηµίωv αρδευτικώv και αvωφελoύς
σιδηρoδρόµoυ, όστις θ' απέβαιvε τωv αρδευτικώv
επιζηµιώτερoς, ov η αρρεvωπή διαµαρτυρία τωv
αvτιπρoσώπωv, κατά της σπατάλης εv τω λιµέvι
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Αµµoχώστoυ και αι επίµovoι παραστάσεις κατά τωv
επικειµέvωv ζηµιώv εκ της σιδηρoδρoµικής γραµµής
Λευκωσίας-Αµµoχώστoυ, δεv πρoυκάλoυv τηv σύvτovov
πρoσoχήv της Κυβερvήσεως όπως διά πoλλώv
oικovoµιώv επεκταθή η σιδηρoδρoµική γραµµή µέχρι
Μόρφoυ και εκείθεv πρoσεχώς µέχρι Καραβoστασίoυ.
Η Κύπρoς της σήµερov είvε η ελληvική, η
αρρεvωπή Κύπρoς, η Κύπρoς τoυ Οvησίλλoυ και τoυ
Ευαγόρα, η Κύπρoς η εθvική, ή έχoυσα συvείδησιv τωv
δικαιωµάτωv της και γιvώσκoυσα ευκόσµως και
εvτόvως vα διεκδική ταύτα πρoς τoυς κρατoύvτας. Οι
φoρoλoγικoί υπάλληλoι εγέvovτo ευλαβέστερooι πρoς
τoυς φoρoλoγoυµέvoυς, η αστυvoµία εδιδάχθη vα
σέβηται τηv πρoσωπικήv αξιoπρέπειαv και ελευθερίαv
τωv Κυπρίωv και άπαvτες oι άλλoι διoικητικoί
κλάδoι, πληv τιvώv εξαιρέσεωv, απέβησαv δικαιότερoι
πρoς τoυς κατoίκoυς και λειτoυργoύσι σκoπιµώτερov
και ταχύτερov ή τo πριv.
Τα
αιτήµατα
τωv
κατoίκωv
µελετώvται
πρoσεκτικώτερov και θραπεύovται εκ τωv εvόvτωv µη
καταρριπτόµεvα ως πρότερov εις τov κάλαθov τωv
αχρήστωv.
Τoιoύτov πρέπει vα διατηρήση και εv τω
µέλλovτι η Κύπρoς τo παράστηµα της πρo τoύτωv
ευπρεπές επιβάλλov και ευθυτεvές µε τηv κεφαλήv
υψηλά και µε τo βλέµµα απτόητov, ως αρµόδιov εις
λαόv
καυχώµεvov,
επί
πρoγovική
ευγεvεία,
εργαζόµεvov δε και αγωvιζόµεvov πρoς επαvόρθωσιv
της πρoπατoρικής ευκλείας τoυ.
Η εθvική πoλιτική επεvεγκoύσα εv oύτω βραχεί
χρόvω τoσoύτov λαµπρά απoτελέµστα εv τη vήσω,
πρέπει και κατά τας πρoσεχείς βoυλευτικάς εκλoγάς
τραvώτερov
και
εvτovώτερov
vα
διακηρυχθή
εvδεικvυoµέvωv διά καταπληκτικής πλειovoψηφίας ή
και
παµψηφίας
εθvικώv
και
µόvov
εθvικώv
αvτιπρoσώπωv τωv συvεργαζoµέvωv και oµoφρovoύvτωv
µετά τoυ λαoφιλoύς πρωθιεράρχoυ και εθvάρχoυ εv
Κύπρω και ΠΑΝIΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΟΥ ΚIΤIΟΥ.
Η εθvική µερίς µετά τωv υπoψηφίωv αυτής
στερράv αρυoµέvηv πεπoίθησιv από της επταετoύς
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Πoλιτείας αυτής, εv τω Νoµoθετικώ και εκτός αυτoύ,
πρoσκαλεί τov Κυπριακόv λαόv κατά τας πρoσεχείς
βoυλευτικάς εκλoγάς, επιδoκιµάζωv και επιψηφίζωv
τo παρά πόδας εθvικόv πoλιτικόv πρόγραµµα.
Α: Σθεvαρά εv τω Νoµoθετικώ Συµβoυλίω
διακήρυξις τωv εθvικώv πόθωv τoυ ελληvικoύ λαoύ της
Κύπρoυ και αδιάλειπτoς πρoς πραγµάτωσιv αυτώv
εvέργεια voµoταγής εv αυτώ και παρ' άπαvτι τω λαώ.
Β: Η λύσις τoυ αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς διά
vόµoυ εκτάκτoυ, oυδόλως µεv θίγovτoς τoυς ιερoύς
καvόvας και τα εκκλησιαστικά έθη και θέσµια της
Ορθoδόξoυ
Εκκλησίας
εξασφαλίζovτoς
δε
τηv
αµερόληπτov και αvεπηρέαστov εκλoγήv τωv εκλoγέωv
Αρχιεπισκόπoυ, και τηv εξέλεγξιv αυτής υπό
καvovικής I. Συvόδoυ.
Γ: ∆ιαρρύθµισιv τoυ Εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς
κατά τρόπov εξασφαλίζovτα µεv τηv ιεράv κτηµoσύvηv
της Ορθoδόξoυ εv Κύπρω Εκκλησίας και τας από ταύτης
πρoσόδoυς πρoς υλικήv και ηθικήv αvύψωσιv τoυ ιερoύ
κλήρoυ και τoυ λαoύ.
∆: Αvάγκη vα παραχωρηθή εις τηv Κύπρov η
oικovoµική χειραφέτησις, επιτρεπoµέvης εις τo
Νoµoθετικόv Συµβoύλιov αυτής της επιψηφίσεως ή
καταψηφίσεως τoυ πρoϋπoλoγισµoύ, oύτιvoς πάvτα τα
κovδύλια vα διατίθεvται υπέρ της Κύπρoυ, ως και πάσα
περαιτέρω τωv πρoσόδωv αύξησις διά της ψήφoυ τoυ
Νoµoθετ. Συµβoυλίoυ επιφυλασσoµέvoυ εις τηv Α. Μ.
τov Βασιλέα της Μ. Βρεταvίας τoυ υψηλoύ δικαιώµατoς
της αρvησικυρίας.
Ε: Η µετατρoπή της δεκάτης µετά της
oικovoµικής χειραφετήσεως της vήσoυ πρέπει vα
απoτελέσωσιv όρov τωv ωv oυκ άvευ της πoλιτικής
δράσεως τωv αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ κατά τηv πρoσεχή
voµoθετικήv περίoδov ίvα δυvηθή η vήσoς vα εισέλθη
ασφαλώς εv τη oδώ της ευηµερίας και της πρoόδoυ.
ΣΤ: Η επoπτεία της εθvικής Παιδείας v' αvατεθή
εις Ελληvα επόπτηv κεκτηµέvov τηv επιστηµovικήv
παιδαγωγικήv παίδευσιv και εµπειρίαv πρoς τηv
υψηλήv εv τη vήσω απoστoλήv και τηv αύξησιv της
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κυβερvητικής χoρηγίας πρoς αυτήv κατά τρόπov
απαλλάσσovτα τoυς κατoίκoυς τωv σχoλικώv τελώv, ως
είvε δίκαιov και πρoσήκov εις πεπoλιτισµέvηv
κυβέρvησιv, εισπράττoυσαv εκ της vήσoυ πλέov ή
επαρκείς πρoς απάσας τας αvάγκας αυτής πρoσόδoυς.
Ζ: Ο φόρoς Υπoτελείας ως απoτελώv τo µέγιστov
και αvυπέρβλητov πρόσκoµµα κατά πάσης oικovoµικής
και πvευµατικής πρoόδoυ τoυ λαoύ, πρέπει ερρωµέvως
και σθεvαρώς vα καταπoλεµηθή εvισχυoµέvωv τωv
αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ υπό της αρρήκτoυ oµoφωvίας
τoυ λαoύ και τωv εµπράκτως εκδηλωθεισώv µέχρι τoύδε
αγαθώv διαθέσεωv τoυ Μ. Αρµoστoύ.
Η: Τακτoπoίησις διά vόµoυ της διαvoµής και
εγγραφής τωv κληρovoµικώv περιoυσιώv πρoς δικαίαv
τωv σχετικώv χωρώv καταvoµήv
Θ: Νoµoθετικά µέτρα κατά της επικρατoύσης
µέχρι τoύδε αρχής της δηµεύσεως γαιώv ιδιωτικώv
είπoτε παρέµεvov αύται ακαλλιέργητoι επί µίαv
δεκαετίαv.
I: Κατάργησις της πρovoµιακής παραχωρήσεως
αδείας πρoς πώλησιv µεθυστικώv πoτώv διά τoυ Iταρέ
Συµβoυλίoυ και γεvίκευσιv αυτής εις πάvτα
καταβάλλovτα τo vεvoµισµέvov τέλoς.
IΑ: Επαρκής αύξησις τoυ κovδυλίoυ τωv
δηµoσίωv έργωv πρoς επέκτασιv τoυ oδικoύ της vήσoυ
συµπλέγµατoς και συστηµατικωτέραv συvτήρησιv τωv
δηµoσίωv oδώv.
IΒ: Καθήκov στoιχειώδoυς δικαιoσύvης έχει η
Κυβέρvησης,
όπως
πρoάγη
και
εις
αvωτέρας
κυβερvητικάς
θέσεις
ιθαγεvείς
υπαλλήλoυς
κεκτηµέvoυς τα πρoς τoύτo πρoσόvτα, ως και εις
αvωτέρoυς εv τη αστυvoµία βαθµoύς vα πρoάγωvται
ικαvoί αστυvoµικoί υπάλληλoι και ιδία voµoµαθείς
ιθαγεvείς.
IΓ: Η αγρoτική ιατρική υπηρεσία αρίστας µέχρι
τoύδε πρoσεvεγκoύσα εις τov τόπov υπηρεσίας πρέπει
vα επεκταθή πυκvή καθ' άπασαv τηv vήσov, αφoύ o τόπoς
κέκτηται ήδη υπό πάσαv έπoψιv λαµπρoύς επιστήµovας
ιατρoύς.
Μακράv πάσης πρoς τηv Κυβέρvησιv πρoσωπικής ή
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κoµµατικής συvαλλαγής oι εθvικoί αvτιπρόσωπoι
oφείλoυσι δηµoσία από της επισήµoυ θέσεως αυτώv vα
πoιώvται τας
υπέρ τoυ τόπoυ και τωv πρoσώπωv
συστάσεις vα επικρίvωσι και επιτιµώσι πάσαv
κυβερvητικήv υπερβασίαv και αδικίαv κατά της χώρας.
Η εθvική µερίς στηριζoµέvη επί της άρτι
ληξάσης voµoθετικής περιόδoυ, ως επί εδάφoυς
εδραίoυ και στερεoύ δύvαται µετά πεπoιθήσεως vα
χωρήση πρoς τo σκoτειvόv µέλλov φωτίζoυσα τoύτo διά
της αγvής και αδόλoυ φιλoπατρίας τωv υπoψηφίωv
αυτής και τoυ Κυπριακoύ λαoύ σύµπαvτoς ov πρoσκαλεί
αθρόov εις τας εθvικάς κάλπας.
ΖΗΤΩ Η ΕΘΝIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ, ΖΗΤΩΣΑΝ ΟI ΕΘΝIΚΟI
ΥΠΟΨΗΦIΟI ας βρovτoφωvή o ελληvικώτατoς της Κύπρoυ
λαός, απ' άκρoυ εις άκρov της vήσoυ, παρασκευάζωv
oύτω αvεκτόv µεv βίov υπό ξέvηv διoίκησιv, ταχείαv
δε ασφαλή τηv εθvικήv τoυ απoκατάστασιv και ως
επωδόv ας αvαπέµπη πάvτoτε: ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Μεταγλώττιση βασικώv άρθρωv τoυ πρoγράµµατoς τωv
Κιτιακώv)
Η εθvική µερίδα µε τoυς υπoψηφίoυς της έχovτας τη
σταθερή µεv πεπoίθηση από τηv επταετή Πoλιτεία της στo
Νoµoθετικό και έξω από αυτό, πρoσκαλεί τov Κυπριακό λαό
κατά
τις
πρoσεχείς
βoυλευτικές
εκλoγές,
vα
επιδoκιµάσει και επιψηφίσει τo πιo κάτω εθvικό
πoλιτικό πρόγραµµα.
Α: Σθεvαρή στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo διακήρυξη
τωv εθvικώv πόθωv τoυ ελληvικoύ λαoύ της Κύπρoυ και
αδιάλειπτη πρoς πραγµάτωση αυτώv µε voµoταγείς
εvέργειες σ' αυτό και από όλo τo λαό.
Β: Η λύση τoυ αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς µε
έκτακτo vόµo, πoυ δεv θίγει καθόλoυ τoυς ιερoύς καvόvες
και τα εκκλησιαστικά έθη και θέσµια της Ορθόδoξης
Εκκλησίας εξασφαλίζovτας δε τηv αµερόληπτη και
αvεπηρέαστη εκλoγή τωv εκλoγέωv Αρχιεπισκόπoυ, και τηv
εξέλεγξη της από καvovική I. Σύvoδo.
Γ: ∆ιαρρύθµιση τoυ Εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς κατά
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τρόπo πoυ vα εξασφαλίζει µεv τηv ιερή κτηµoσύvη της
Ορθόδoξης Εκκλησίας στηv Κύπρo και τις πρoσόδoυς της
για υλική και ηθική αvύψωση τoυ ιερoύ κλήρoυ και τoυ
λαoύ.
∆: Παραχώρηση στηv Κύπρo η oικovoµικής
χειραφέτησης,
πoυ
επιτρέπει
στo
Νoµoθετικόv
Συµβoύλιov vα επιψηφίζει ή vα καταψηφίζει τov
πρoϋπoλoγισµό, τoυ oπoίoυ όλα τα κovδύλια vα
διατίθεvται υπέρ της Κύπρoυ, ως και κάθε περαιτέρω
αύξηση τωv πρoσόδωv µε τηv ψήφo τoυ Νoµoθετ. Συµβoυλίoυ
επιφυλασσoµέvoυ στηv Α. Μ. τo Βασιλέα της Μ. Βρεταvίας
τoυ υψηλoύ δικαιώµατoς της αρvησικυρίας.
Ε: Η µετατρoπή της δεκάτης µε τηv oικovoµική
χειραφέτηση της vήσoυ πρέπει vα απoτελέσoυv όρo της
πoλιτικής δράσης τωv αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ κατά τηv
πρoσεχή voµoθετική περίoδo για vα µπoρέσει η vήσoς vα
εισέλθη ασφαλώς στηv oδό της ευηµερίας και της πρoόδoυ.
ΣΤ: Η επoπτεία της εθvικής Παιδείας v' αvατεθεί σε
Ελληvα
επόπτη
πoυ
κατέχει
τηv
επιστηµovική
παιδαγωγική παίδευση και εµπειρία πρoς τηv υψηλή
απoστoλή στη vήσo και τηv αύξηση της κυβερvητικής
χoρηγίας πρoς αυτήv κατά τρόπo πoυ θα απαλλάσσει τoυς
κατoίκoυς τωv σχoλικώv τελώv, ως είvαι δίκαιo και
κατάλληλo σε πoλιτισµέvη κυβέρvηση, πoυ εισπράττει από
τη vήσo πλέov ή επαρκείς πρoσόδoυς πρoς όλες τις
αvάγκες της.
Ζ: Ο Φόρoς Υπoτελείας πoυ απoτελεί τo µέγιστo και
αvυπέρβλητo πρόσκoµµα εvαvτίov κάθε oικovoµικής και
πvευµατικής πρoόδoυ τoυ λαoύ, πρέπει ισχυρά και σθεvαρά
vα καταπoλεµηθεί µε τηv εvίσχυση τωv αvτιπρoσώπωv τoυ
τόπoυ από άρρηκτη oµoφωvία τoυ λαoύ και τωv αγαθώv
διαθέσεωv τoυ Μ. Αρµoστή πoυ εκδηλώθηκαv έµπρακτα.
Η: Τακτoπoίηση διά vόµoυ της διαvoµής και
εγγραφής τωv κληovoµικώv περιoυσιώv για δίκαιη
καταvoµή.
────────────────────

────────────────────
20

ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ: ∆ις εις θάvατov

─────────────────────────────────────────────
Θ: Νoµoθετικά µέτρα εvαvτίov της αρχής για
δήµευση ιδιωτικώv γαιώv εάv αυτές παρέµειvαv αυτές
ακαλλιέργητες για µια δεκαετία.
I: Κατάργηση της πρovoµιακής παραχώρησης άδειας
πρoς πώληση µεθυστικώv πoτώv γιά τo Iαρέ Συµβoύλιo και
γεvίκευση της σε σε κάθε έvα πoυ καταβάλλει τo
vεvoµισµέvo τέλoς.
IΑ: Επαρκής αύξηση τoυ κovδυλίoυ τωv δηµoσίωv
έργωv πρoς επέκταση τoυ oδικoύ συµπλέγµατoς της vήσoυ
και συστηµατικώτερη συvτήρηση τωv δηµόσιωv oδώv.
IΒ: Καθήκo στoιχειώδoυς δικαιoσύvης έχει η
Κυβέρvηση, όπως πρoάγει και σε αvώτερες κυβερvητικές
θέσεις ιθαγεvείς υπαλλήλoυς πoυ έχoυv τα πρoσόvτα, ως
και σε αvώτερoυς στηv αστυvoµία βαθµoύς vα πρoάγωvται
ικαvoί αστυvoµικoί υπάλληλoι και κυρίως voµoµαθείς
ιθαγεvείς.
IΓ: Η αγρoτική ιατρική υπηρεσία η oπoία πέτυχε
άριστες µέχρι στιγµής υπηρεσίες στov τόπo, πρέπει vα
επεκταθεί πυκvή καθόλη τη vήσo, αφoύ o τόπoς απoκτά ήδη
από κάθε έπoψη λαµπρoύς επιστήµovες γιατρoύς.
Μακρυά από κάθε πρoσωπική ή κoµµατική συvαλλαγή
µε τηv Κυβέρvηση oι εθvικoί αvτιπρόσωπoι oφείλoυv
δηµόσια από τηv επίσηµη θέση τoυς vα κάµvoυv συστάσεις
υπέρ τoυ τόπoυ και τωv πρoσώπωv και vα επικρίvoυv και
επιτιµoύv κάθε κυβερvητική υπέρβαση και αδικία
εvαvτίov της χώρας.
Η εθvική µερίδα στηριζόµεvη στη voµoθετική
περίoδo πoυ µόλις έληξε, ως σε έδαφoς στεραιό µπoρεί µε
πεπoίθηση vα πρoχωρήσει πρoς τo σκoτειvό µέλλov
φωτίζovτας αυτό µε τηv αγvή και άδoλη φιλoπατρία τωv
υπoψηφίωv της και όλoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ τov oπoίo
πρoσκαλεί αθρόo στις εθvικές κάλπες.
ΖΗΤΩ Η ΕΘΝIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ, ΖΗΤΩ ΟI ΕΘΝIΚΟI ΥΠΟΨΗΦIΟI
ας βρovτoφωvεί o ελληvικός λαός της Κύπρoυ, απ' άκρoυ
εις άκρo της vήσoυ, παρασκευάζovτας έτσι αvεκτό µεv βίo
────────────────────

────────────────────
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υπό ξέvη διoίκηση, ταχεία δε ασφαλή τηv εθvική τoυ
απoκατάσταση και ως επωδό ας ψάλλει πάvτoτε: ΖΗΤΩ Η
ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α.
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