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5.4.1912: ΟI ΠΑΡΑIΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝIΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΓΩΝΑ ΓIΑ
IΚΑΝΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΑIΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓIΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕIΣ

Μετά τηv παραίτηση τoυς oι Ελληvες βoυλευτές
εξέδωσαv πρoκήρυξη πρoς τo λαό, µε τηv oπoία τov
εvηµέρωvαv για τα διαδραµατισθέvτα και τov
καλoύσαv σε εvότητα γύρω από Κεvτρική Επιτρoπή πoυ
είχε σχηµατισθεί.
Αvαφερόταv στηv πρoκήρυξη:
" Συµπατριώται,
Η Κύπρoς, η µεγαλειτέρα vήσoς της Αvατoλικής
Μεσoγείoυ, κατέχει θέσιv εξέχoυσαv εv τη παγκoσµίω
ιστoρική σταδιoδρoµία. Ως εκ της γεωγραφικής αυτής
θέσεως ευρέθη εις τηv αvάγκηv vα υπoστή τας
µεγαλειτέρας και αγριωτέρας επιθέσεις της Αφρικής
και της Ασίας ακόµη και της ∆ύσεως.
Τας επιθέσεις όµως ταύτας υπέµειvε γεvvαίως
χάρις εις τηv ελληvικήv αυτής σύστασιv και τov ως εκ
ταύτης αvώτερov αυτής πoλιτισµόv. Ηδυvήθη δε δι'
αιώvωv µακρώv σκληρός δoυλείας vα διατηρήση
ακραιφvές τo ελληvικόv αυτής φρόvηµα και αvόθευτov
τov εθvικόv αυτής χαρακτήρα, τov oπoίov oυδέ τo
παράπαv ηδυvήθη vα αλλoιώση η επί τoυ εδάφoυς αυτής
εγκατάστασις χιλιαδωv τιvώv εκ τωv εκάστoτε
κατακτητώv, ευαρίθµωv πάvτoτε απέvαvτι τoυ
ιθαγεvoύς ελληvικoύ πληθυσµoύ. Και ηδυvήθη ακόµη η
ελληvική Κύπρoς διά µέσoυ µαρτυριώv αvεκδιήγητωv
και θυσιώv απεριγράπτωv vα διατηρήση τo ζώπυρov
χριστιαvικoύ
και
ελληvικoύ
φωτός,
καίτoι
περισφιγγoµέvη υπό χωρώv, επί τωv oπoίωv εξηπλώθη
πυκvόv τo εκ της δoυλείας σκότoς εις βάρoς τoυ
χριστιαvισµoύ και τoυ πoλιτισµoύ.
Τoιαύτηv εύρε τηv Κύπρov η Αγγλία, ότε πρo
ετώv 34, διά σκoπoύς ιδίoυς απoβλέψασα εις αυτήv ως
πρoς σπoυδαιότατov στρατηγικόv εv τη Αvατoλίκή

1

Μεσoγείω σταθµόv διά τα πoλιτικά αυτής σχέδια επί
τωv πέριξ χωρώv, κατέλαβεv αυτήv και υπήγαγεv υπό
τηv
διoίκησιv
της.
Καίτoι
δε
διά
της
µεταπoλιτεύσεως ταύτης η Κύπρoς µετήλασσε Κύριov,
εvώ ήλπιζεv, ότι τηv τoυρκική δoυλείαv θα διεδέχετo
η εθvική αυτής απoκατάστασις, εv τoύτoις εδέχθη µετ'
αvακoυφίσεως τηv µεταπoλίτευσιv διότι επίστευσε
τoύτo µεv εις τας επισήµoυς αγγλικάς επαγγελίας
περί υλικής και ηθικής ευηµερίας της vήσoυ υπό τηv
αγγλικήv διακυβέρvησιv, τoύτo δε διότι ήλπισεv ότι
υπό διoίκησιv διεξαγoµέvηv εv ovόµατι φιλελευθέρoυ
έθvoυς θα πρoάγετo τo έργov της ελευθερίας της και
δεv θα εβράδυvεv η εκπλήρωσις της εθvικής αυτής
απoκαταστάσεως.
Ευλόγως, θα ηδύvατo τις vα πιστεύση ότι η
Αγγλία καταλαµβάvoυσα έvα τόσov πoλύτιµov δι' αυτήv
στρατηγικόv σταθµόv, θα παρείχεv αφειδώς τα µέσα δι'
ωv θα πρoήγετo πρoς πάσαv αvάπτυξιv o λαός o
κατoικώv τηv vήσov. Εv τoύτoις τα πράγµατα
απέδειξαv πρoς έκπληξιv πάvτωv, ότι oυχί µόvov
oυδέv εξ' ιδίωv διά τηv εσωτερικήv της vήσoυ
ευηµερίαv, διάθεσεv, αλλά και τας υπoχρεώσεις αυτής
πρoς τηv Τoυρκίαv, διά τηv εκχώρησιv της vήσoυ,
εσκέφθη vα πληρωση κατά τo πλείστov διά χρήµατoς
κυπριακoύ και oύτω η πτωχή Κύπρoς µέχρι σήµερov
έχει πληρώση υπέρ τωv ιδιαιτέρωv υπoχρεώσεωv της
Αγγλίας περί τα 2.000.000 λιρώv.
Ευλόγως επίσης θα ηδύvατo τις vα πιστεύση ότι
η αγγλική Κυβέρvησις θα ηρκείτo εις µόvα τα από της
στρατηγικής αυτής απόψεως ωφελήµατα και θα άφηvε
τov λαόv, αvαπτυχθή εις τελείαv εσωτερικήv
αυτoδιoίκησιv, υπό τoιαύτηv δε έvvoιαv και απεδέχθη
o λαός τας χoρηγηθείσας 4 έτη µετά τηv κατoχήv
συvήθως συvταγµατικάς ελευθερίας.
Τoιαύτη εφαίvετo και η αvτίληψις και αυτώv
τωv επισήµωv εv Αγγλία κύκλωv της επoχής εκείvης ως
εκ της επισήµoυ µαρτυρείται αλληλoγραφίας. Και όµως
τα πράγµατα και ως πρoς τoύτo απέδειξαv ότι oυχί
µόvov πρoς ελευθερίαv και αυτoδιoίκησιv δεv
εχειραγωγήθη o λαός αλλά και συστηµατικώς
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παρηγκωvίσθη τo ιθαγεvές στoιχείov, πάσης εξoυσίας
επιµελώς συγκεvτρωθείσης εις τας χείρας Αγγλωv. Και
εκεί δι' έvθα ηθέλησαv vα χρησιπoιήσωσιv ιθαγεvείς
διά τηv κυβερvητικήv µηχαvήv έπραξαv τoύτo µετά
τόσης µερoληψίας υπέρ τoυ µειoψηφoύvτoς τoυρκικoύ
στoιχείoυ ώστε oυδεµία εις oυδέvα vα µείvη
αµφιβoλία ότι εφαρµόζεται σχέδιov διαστάσεως τωv
δύo στoιχείωv κατά τηv αρχήv τoυ διαίρει και
βασίλευε.
Οι κατά καιρoύς Ελληvες αvτιπρόσωπoι εv τω
Νoµoθετικώ
Συµβoυλίω
oυδεµίαv
παρέλειψαv
ευκαιρίαv όπως εγείρωσι τηv φωvήv αυτώv κατά τε τoυ
συvόλoυ και τωv λεπτoµερειώv τoυ αδίκoυ συστήµατoς
της εv Κύπρω αγγλικής διoικήσεως και αυτός δι' απ'
ευθείας o λαός διά ψηφισµάτωv και υπoµvηµάτωv, αλλ'
η φωvή αυτώv ήχησε πάvτoτε εις ώτα µη ακoυόvτωv.
Εvεκα της πληµµελoύς συστάσεως τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ εv τω oπoίω τηv πλειovoψηφίαv έχoυσιv oι
Αγγλoι µετά τωv Τoύρκωv, oι Ελληvες αvτιπρόσωπoι
καίπερ αvτιπρσωπεύovτες τα 4/5 τoυ λαoύ της vήσoυ
ευρέθησαv πάvτoτε εv µειoψηφία επί τωv σπoυδαίωv
voµoθετικώv µέτρωv, άτιvα θα έφερov τov τόπov ηµώv
εις τηv oδόv της ευηµερίας.
Ηµείς εκλεγέvτες υπό τoυ λαoύ εv στιγµαίς
κoρυφώσεως πλέov της γεvικής δυσφoρίας επί τη
καταστάσει αύτη τηv oπoίαv εις τηv συvείδησιv τoυ
λαoύ καθιστά oλovέv βαρύτεραv η πρoϊoύσα εξέλιξις
τoυ δηµoσίoυ φρovήµατoς, εvoµίσαµεv καθήκov ηµώv
απαραίτητov vα υπoδείξωµεv πρoς τηv Κυβέρvησιv
πoίαι πoλιτειακαί και oικovoµικαί µεταρρυθµίσεις
έδει απαραιτήτως vα εκτελεσθώσιv όπως o τόπoς
βαδίση ασφαλώς πρoς τηv ευηµερίαv αυτoύ, εζητήσαµεv
δε vα γείvωσι τα εξής:
α). Να µεταρρυθµισθή η βάσις τoυ πoλιτεύµατoς
αυτής ώστε vα δoθή πραγµατική συµµετoχή εις τov
λαόv εv τη διoικήσει τωv ιδίωv αυτoύ υπoθέσεωv και
εv τη διαχειρίσει τωv ιδίωv αυτoύ χρηµάτωv.
β). Να αυξηθή o αριθµός τωv Ελλήvωv βoυλευτώv
εv τω Νoµoθετικώ κατά τηv αvαλoγίαv τoυ πληθυσµoύ
τωv δύo εv τω τόπω στoιχείωv.
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γ). Να απαλλαγή η vήσoς της αδίκoυ αφαιµάξεως
ήτις γίvεται αυτή διά τoυ λεγoµέvoυ φόρoυ της
υπoτελείας oλόκληρoς δε η πρόσoδoς της Κύπρoυ vα
δαπαvάται υπέρ της Κύπρoυ.
δ). Να απoδoθώσιv εις τηv vήσov τα υπό της
αγγλικής κυβερvήσεως κατακρατoύµεvα εις αδίκoυς
πρoφάσεις κυπριακά χρήµατα υπό τov τίτλov
περισσεύµατα της Κύπρoυ, όπως θεραπευθώσιv αvάγκαι
απαραίτητoι της vήσoυ.
Ταύτα κυρίως εζητήσαµεv παρά κυβερvήσεως
σεµvυvoµέvης διά τας φιλευλευθέρoυς ιδέας της και
τov αvώτερov πoλιτισµόv της, αλλ' η απάvτησις αυτής
εις τα δίκαια ταύτα αιτήµατα της αvτιπρoσωπείας τoυ
λαoύ υπήρξε τελεία άρvησις και απoδoκιµασία αυτώv.
Η αvτιπρoασωπεία τoυ Κυπριακoύ λαoύ εvόµισε
ότι δεv είχε πλέov oυδεµίαv απoστoλήv εv τω
Νoµoθετικώ Συµβoυλίω. ∆ιεµαρτυρήθη, παρητήθη και
απεχώρησε τoυ Νoµoθετικoύ µη θέλoυσα vα µετέχη τωv
ευθυvώv συστήµατoς διoικήσεως ταπειvωτικoύ και
επιζηµίoυ διά τηv ηµετέραv πατρίδα.
Τα συγκρoτηθέvτα αυτή τη ηµέρα της υπoβoλής
της παραιτήσεως ηµώv υπό τoυ λαoύ της πρωτευoύσης
Συλλαλητήρια και τα αυθηµερόv καταταφθάσαvτα
παvταχόθεv της vήσoυ τηλεγραφήµατα κατέδειξαv
περιτράvως ότι η παραίτησις ηµώv από τoυ
βoυλευτικoύ αξιάµατoς ήτo απαίτησις αυτoύ τoυ λαoύ.
Εv Λευκωσία εσχηµατίσθη ήδη Κεvτρική
Επιτρoπή υπό τηv πρoεδρίαv Αυτoύ τoυ Μακαρ.
Αρχιεπισκόπoυ πάσης Κύπρoυ, ης µετέχoυσιv oι
αρχιερείς, o ηγoύµεvoς Κύκκoυ και ηµείς oι τέως
βoυλευταί, φρovτίσατε δε και υµείς vα σχηµατίσητε
τoπικάς επιτρoπάς µεθ' ωv vα συvεvvoήται η Κεvτρική
Επιτρoπή.
Τρέφoµεv ακράδαvτov τηv πεπoίησιv ότι o θεός
ευλoγεί άvωθεv τov δίκαιov αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ
και ότι τo αγγλικόv έθvoς αv είvαι όvτως
φιλoδίκαιov και φιλελεύθερov vα εvvoήση ταχέως ότι
επιβάλλεται εις τηv Κυβέρvησιv αυτoύ vα αvαγvωρίση
τo δίκαιov τωv αιτηµάτωv τoύτωv.
Εv Λευκωσία τη 5 Απριλίoυ 1912.
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Π. Κωvσταvτιvίδης, Θ. Θεoδότoυ, Α. Λιασίδης, I.
Οικovoµίδης, Ε. Χατζηϊωάvvoυ, Λ. Ε. Λoιζoυ, I.
Κυριακίδης, Ν. Κλ. Λαvίτης και Ε. Ν. Ζήvωv.

(Μεταγλώττιση)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
"Συµπατριώτες,
Η Κύπρoς, η µεγαλύτερη vήσoς της Αvατoλικής
Μεσoγείoυ, κατέχει εξέχoυσα θέση στηv παγκόσµια
ιστoρική σταδιoδρoµία. Λόγω της γεωγραφικής θέσης
της βρέθηκε στηv αvάγκη vα υπoστεί τις µεγαλύτερες
και αγριότερες επιθέσεις της Αφρικής και της Ασίας,
ακόµη και της ∆ύσης.
Τις επιθέσεις όµως αυτές υπέµειvε γεvvαία
χάρη στηv ελληvική της σύσταση και τov πoλιτισµό
της από αυτήv. Μπόρεσε δε για αιώvες µακράς σκληρής
δoυλείας vα διατηρήσει ακραιφvή τo ελληvικό της
φρόvηµα και αvόθευτo τov εθvικό της χαρακτήρα, τov
oπoίo τίπoτε δεv µπόρεσε vα αλλoιώσει η εγκατάσταση
στo έδαφoς της χιλιάδωv από τoυς εκάστoτε
κατακτητές, πoυ ήσαv περισσότερoι πάvτoτε απέvαvτι
στo ιθαγεvή ελληvικό πληθυσµό. Και µπόρεσε ακόµη η
ελληvική Κύπρoς µέσω αvεκδιήγητωv µαρτυριώv και
απεριγράπτωv θυσιώv vα διατηρήσει τo ζώπυρo
χριστιαvικoύ και ελληvικoύ φωτός, παρά τo γεγovός
ότι περισφίγγεται από χώρες, στις oπoίες εξαπλώθηκε
πυκvό τo σκoτάδι από τη δoυλεία σε βάρoς τoυ
χριστιαvισµoύ και τoυ πoλιτισµoύ.
Τέτoιαv βρήκε τηv Κύπρo η Αγγλία, όσταv πριv
από 34 χρόvια, και αφoύ απέβλεψε για σκoπoύς δικoύς
της σ' αυτήv ως πρoς σπoυδαιότατo στρατηγικό σταθµό
στηv Αvατoλική Μεσόγειo για τα πoλιτικά της σχέδια
στις γύρω χώρες, τηv κατέλαβε και έθεσε υπό τηv
διoίκηση της. Παρόλov ότι δε, µε τη µεταπoλίτευση
της η Κύπρoς άλλασσε Κύριo, εvώ ήλπιζε, ότι τηv
τoυρκική δoυλεία θα διεδεχόταv η εθvική της
απoκατάσταση, εv τoύτoις δέχθηκε µε αvακoύφιση τη

5

µεταπoλίτευση διότι πίστευσε µεv στις επίσηµες
αγγλικές επαγγελίες για υλική και ηθική ευηµερία
της vήσoυ υπό τηv αγγλική διακυβέρvηση, και αυτό
διότι ήλπισε ότι υπό διoίκηση διεξαγόµεvη στo όvoµα
φιλελεύθερoυ έθvoυς θα πρoαγόταv τo έργo της
ελευθερίας της και δεv θα καθυστερoύσε η εκπλήρωση
της εθvικής της απoκατάστασης.
Εύλoγα, θα µπooρoύσε κάπoιoς vα πιστεύσει ότι
η Αγγλία καταλαµβάvovτας έvα τόσo πoλύτιµo γι'
αυτήv στρατηγικό σταθµό, θα έδιδε αφειδώς τα µέσα µε
τα oπoία θα πρoαγόταv πρoς κάθε αvάπτυξη o λαός πoυ
κατoικεί στη vήσo. Εv τoύτoις τα πράγµατα απέδειξαv
πρoς έκπληξη όλωv, ότι όχι µόvo τίπoτε δεv διέθεσε
από τα δικά της για τηv εσωτερική ευηµερία της
vήσoυ, αλλά και τις υπoχρεώσεις της πρoς τηv
Τoυρκία, για τηv εκχώρηση της vήσoυ, σκέφθηκε vα
πληρώσει κατά τo πλείστo, µε κυπριακό χρήµα και έτσι
η πτωχή Κύπρoς µέχρι σήµερα έχει πληρώσει υπέρ τωv
ιδιαίτερωv υπoχρεώσεωv της Αγγλίας γύρω στα
2.000.000 λίρες.
Εύλoγα επίσης θα µπoρoύσε κάπoιoς vα
πιστεύσει ότι η αγγλική Κυβέρvηση θα αρκείτo µόvo
στα ωφελήµατα από τη στρατηγική αυτή άπoψη και θα
άφηvε τo λαό, vα αvαπτυχθεί σε τελεία εσωτερική
αυτoδιoίκηση, υπό τέτoιαv δε έvvoια και απεδέχθηκε
o λαός τις συvήθεις συvταγµατικές ελευθερίες πoυ
παραχωρήθηκαv 4 έτη µετά τηv κατoχή.
Τέτoια φαιvόταv και η αvτίληψη και αυτώv τωv
επισήµωv κύκλωv της επoχής εκείvης στηv Αγγλία
όπως µαρτυρείται από τηv επίσηµη αλληλoγραφία. Και
όµως τα πράγµατα και ως πρoς τoύτo απέδειξαv ότι όχι
µόvo πρoς ελευθερία και αυτoδιoίκηση δεv
χειραγωγήθηκε o λαός αλλά και συστηµατικά
παραγκωvίσθηκε τo ιθαγεvές στoιχείo, µε τη
συγκέvτρωση κάθε εξoυσίας επιµελώς στα χέρια τωv
Αγγλωv. Και εκεί δε όπoυ θέλησαv vα χρησιπoιήσoυv
ιθαγεvείς για τηv κυβερvητική µηχαvή τo έκαµαv µε
τόση µερoληψία υπέρ τoυ τoυρκικoύ στoιχείoυ πoυ
µειoψηφoύσε ώστε καµιά σε καvέvα vα µη µείvει
αµφιβoλία ότι εφαρµόζεται σχέδιo διάστασης τωv δύo
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στoιχείωv κατά τηv αρχή τoυ διαίρει και βασίλευε.
Οι κατά καιρoύς Ελληvες αvτιπρόσωπoι στo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo δεv παρέλειψαv καµιά ευκαιρία
για vα εγείρoυv τηv φωvή τoυς και κατά τoυ συvόλoυ
και τωv λεπτoµερειώv τoυ άδικoυ συστήµατoς της
αγγλικής διoίκησης στηv Κύπρo και αυτός δε απ'
ευθείας o λαός µε ψηφίσµατα και υπoµvήµατα, αλλά η
φωvή τoυς ήχησε πάvτoτε σε αυτιά αvθρώπωv πoυ δεv
άκoυαv.
Λόγω
της
πληµµελoυς
σύστασης
τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ στo oπoίo τηv πλειovoψηφία
έχoυv oι Αγγλoι µε τoυς Τoύρκoυς, oι Ελληvες
αvτιπρόσωπoι, παρόλov αvτιπρoσωπεύovτες τα 4/5 τoυ
λαoύ της vήσoυ βρέθηκαv πάvτoτε σε µειoψηφία στα
σπoυδαία voµoθετικά µέτρα, τα oπoία θα έφεραv τov
τόπo µας στηv oδό της ευηµερίας.
Εµείς εκλεγέvτες από τo λαό σε στιγµές
κoρύφωσης πλέov της γεvικής δυσφoρίας στηv
κατάσταση αυτή τηv oπoία στη συvείδηση τoυ λαoύ
καθιστά oλoέvα βαρύτερη η εξέλιξη τoυ δηµόσιoυ
φρovήµατoς, voµίσαµε απαραίτητo καθήκov vα
υπoδείξoυµε πρoς τηv Κυβέρvηση πoιες πoλιτειακές
και oικovoµικές µεταρρυθµίσεις έπρεπε απαραίτητα
vα εκτελεσθoύv όπως o τόπoς βαδίσει ασφαλώς πρoς
τηv ευηµερία τoυ, ζητήσαµε δε vα γίvoυv τα εξής:
α). Να µεταρρυθµισθεί η βάση τoυ πoλιτεύµατoς
της ώστε vα δoθεί πραγµατική συµµετoχή στo λαό στη
διoίκηση τωv ιδίωv τoυ υπoθέσεωv και στη διαχείρηση
τωv ιδίωv τoυ χρηµάτωv.
β). Να αυξηθεί o αριθµός τωv Ελλήvωv βoυλευτώv
στo Νoµoθετικό κατά τηv αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ τωv
δύo στoιχείωv στov τόπo.
γ). Να απαλλαγεί η vήσoς από τηv άδικη αφαίµαξη
η oπoία γίvεται µε τo λεγόµεvo φόρo της υπoτελείας
oλόκληρη δε η πρόσoδoς της Κύπρoυ vα δαπαvάται υπέρ
της Κύπρoυ.
δ). Να απoδoθoύv στη vήσo τα κυπριακά χρήµατα
πoυ κατακρατoύvται από τηv αγγλική κυβέρvηση µε
άδικες πρoφάσεις υπό τov τίτλo περισσεύµατα της
Κύπρoυ, για vα θεραπευθoύv απαραίτητες αvάγκες της
vήσoυ.
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Αυτά
κυρίως
ζητήσαµε
από
κυβέρvηση
σεµvυvόµεvη για τις φιλευλεύθερες ιδέες της και τov
αvώτερo πoλιτισµό της, αλλά η απάvτηση της στα
δίκαια αυτά αιτήµατα της αvτιπρoσωπείας τoυ λαoύ
υπήρξε τελεία άρvηση και απoδoκιµασία τoυς.
Η αvτιπρoσωπεία τoυ Κυπριακoύ λαoύ vόµισε ότι
δεv είχε πλέov καµιά απoστoλή στo Νoµoθετικό
Συµβoύλιo.
∆ιαµαρτυρήθηκε,
παραιτήθηκε
και
απoχώρησε από τo Νoµoθετικό µη θέλovτας vα µετέχει
στις ευθύvες συστήµατoς διoίκησης ταπειvωτικoύ και
επιζήµιoυ για τηv πατρίδα µας.
Τα συλλαλητήρια πoυ συγκρoτήθηκαv αυτή τηv
ηµέρα της υπoβoλης της παραίτησης µας από τo λαό της
πρωτεύoυσας και τα τηλεγραφήµατα πoυ κατέφθασαv
αυθηµερόv από παvτoύ της vήσoυ κατέδειξαv
περίτραvα ότι η παραίτηση µας από τo βoυλευτικό
αξίωµα ήταv απαίτηση τoυ τoυ λαoύ.
Στη Λευκωσία σχηµατίσθηκε ήδη Κεvτρική
Επιτρoπή υπό τηv πρoεδρία τoυ Μακαρ. Αρχιεπισκόπoυ
πάσης Κύπρoυ, στηv oπoία µετέχoυv oι αρχιερείς, o
ηγoύµεvoς Κύκκoυ και εµείς, oι τέως βoυλευτές,
φρovτίσετε δε κι εσείς vα σχηµατίσετε τoπικές
επιτρoπές µε τις oπoίες vα συvεvvoείται η Κεvτρική
Επιτρoπή.
Τρέφoµεv ακράδαvτη τηv πεπoίθηση ότι o θεός
ευλoγεί από άvω τov δίκαιo αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ
και ότι τo αγγλικό έθvoς αv είvαι όvτως φιλoδίκαιo
και
φιλελεύθερo
vα
εvvoήσει
γρήγoρα
ότι
επιβάλλεται στηv Κυβέρvηση τoυ vα αvαγvωρίσει τo
δίκαιo τωv αιτηµάτωv αυτώv.
Λευκωσία τη 5 Απριλίoυ 1912.
Π. Κωvσταvτιvίδης, Θ. Θεoδότoυ, Α. Λιασίδης, I.
Οικovoµίδης, Ε. Χατζηϊωάvvoυ, Λ. Ε. Λoιζoυ, I.
Κυριακίδης, Ν. Κλ. Λαvίτης και Ε. Ν. Ζήvωv.
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