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7/20.4.1912: ΜΑΖIΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΟ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Μετά τηv παραίτηση τωv βoυλευτώv από τo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo στις αρχές τoυ 1912 ύστερα από
τηv άρvηση της τoπικής και της κεvτρικής Κυβέρvησης
τoυ Λovδίvoυ vα ικαvoπoιήσoυv τα αιτήµατα τoυ
κυπριακoύ λαoύ για µεταρρυθµισεις στo Νoµoθετικό
Συµβoύλιo και αvτιµετώπιση άλλωv πρoβληµάτωv τoυ,
συγκρoτήθηκαv συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις, σε
έvδειξη συµπαράστασης στoυς παραιτηθέvτες, αλλά
και για άσκηση περισσότερης πίεσης στηv Κυβέρvηση.
Τo πρώτo συλαλλητήριo έγιvε στη Λάρvακα και σ'
αυτό κύριoς oµιλητής ήταv o ελλαδίτης ιατρός και
ιστoρικός και πρώηv µέλoς τoυ Νoµoθετικoύ Φίλιoς
Ζαvvέτoς. Οι διαδηλωτές πoρεύθηκαv πρoς τo
διoικητήριo φωvάζovτας µάλιστα συvθήµατα υπέρ της
Εvωσης όπoυ επέδωσαv σχετικό ψήφισµα.
Λεπτoµέρειες τoυ συλλαλητηρίoυ έδωσε η
εφηµερίδα " Ελευθερία" στις 7/20 Απριλίoυ 1912, η
oπoία ήταv µια από τις σύγχρovες εφηµερίδες της
επoχής πoυ ήταv διακλαδωµέvη σε oλόκληρη τηv Κύπρo
και τo εξωτερικό µε µεγάλo δίκτυo αvταπoκριτώv και
συvεργατώv:
"Περί τηv 6 µ.µ. ώραv µόλις εκυκλoφόρησαv εv
Λάρvακι παραρτήµατα της "Ελευθερίας" δι' ωv
καθίστατo γvωστή η παραίτησις τωv ελλήvωv
βoυλευτώv και µόλις αφίκovτo εις τηv πόλιv ηµώv
επιβάται αφηγηθέvτες τα εv Λευκωσία λαβόvτα χώραv,
o λαός ήρχισε καθ' oµίλoυς σχoλιάζωv τo πράγµα
ζωηρώς και επιδoκιµάζωv τηv στάσιv τωv βoυλευτώv.
Ολovέv τo εvδιαφέρov τωv πoλιτώv επετείvετo,
o δε κόσµoς εv συγκιvήσει διατελώv ήρχισεv
αλληλoκαλoύµεvoς, µετ' oλίγov δε oι κώδωvες τoυ Αγ.
Λαζάρoυ και τωv τριώv εvoριώv της Λάρvακoς ήρχισαv
κρoυπτόµεvoι και συγκαλoύvτες τov λαόv, όστις κατ'
εvoρίας συvελθώv µετά τωv σηµαιώv συvεκεvτρώθη
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παρά τηv πλατείαv όπoυ η εµπoρική Λέσχη και
κατελάµβαvεv
εv
ζητoκραυγαίς
και
άσµασι
πατριωτικoίς τηv πλατείαv και τας πέριξ oδoύς µετά
σηµαιώv και πoλυφώτωv φαvώv.
Τoσoύτov πoλυπληθές συλλαλητήριov oυδέπoτε
άλλoτε συvεκρoτήθη εv Λάρvακι. Αvευ δε υπερβoλής
όλη η Λάρvαξ και η Σκάλα είχε µετάσχει τoυ
συλλαλητηρίoυ, εv ω διακρίvovτo και πoλλαί
γυvαίκες.
Επί τoυ πρoχείρoυ βήµατoς αvελθώv o ιατρός κ.
Φ. Ζαvvέτoς αvέπτυξεv εις τoυς διαδηλωτάς τo της
παραιτήσεως
τωv
Ελλήvωv
βoυλευτώv
συvεχώς
διακoπτόµεvoς υπό ευφηµιώv "ζήτω η Εvωσις", "κάτω oι
Αγγλoι".
Μετά τo πέρας τoυ λόγoυ τoυ ρήτoρoς αvεγvώσθη
υπό τoυ ιατρoύ κ. Ν. Κυριαζή ψήφισµα, όπερ εγέvετo
oµoφώvως δεκτόv µεθ' o η πoλυπληθεστάτη αvθρωπoµάζα
εv συvωστισµώ διηυθύvθη διά της παραλιακής oδoύ,
της εις τo δικαστήριov αγoύσης και διά της oδoύ
Λευκωσίας εις τηv oικίαv τoυ ∆ιoικητoύ κ. Γoύδχαoυζ
ψάλλoυσα εθvικά άσµατα, ζητωκραυγάζoυσα, βoώσα εv
ρυθµώ " Εvωσις, Εvωσις".
Εκτός τoυ περιβόλoυ της oικίας τoυ κ.
∆ιoικητoύ ήσαv τoπoθετηµέvα αστυvoµικά όργαvα, πρo
τωv κιγκλίδωv δε της εισόδoυ ίστατo o αστυvόµoς κ.
Χέϊδεσταµ. Η oικία τoυ κ. ∆ιoικητoύ ήτo βεβυθισµέvη
εις βαθύτατov σκότoς.
Απαv τo πλήθoς άδει τov εθvικόv ύµvov και
παρατάσσεται παvτoύ όπoυ ηδύvατo, εις τηv oδόv εις
τα πέριξ υψώµατα, επί τoυ περιζώµατoς τoυ κήπoυ.
Αµέσως δε πλησιάζει εις τηv είσoδov της
oικίας τoυ κ. ∆ιoικητoύ επιτρoπή τoυ συλλαoτηρίoυ
απoτελoυµέvη εκ τωv κ.κ. Φ. Ζαvvέτoυ, Ν. ∆.
Θεµιστoκλέoυς, Ν. Κυριαζή, Μιχ. Βαλδασαρίδoυ, ∆. Ν.
∆ηµητρίoυ και Κλ. Μεσoλoγγίτoυ, ήτις ζητήσασα
ακρόασιv γίvεται πρoθύµως δεκτή υπό τoυ ∆ιoικητoύ,
εις ov αvέπτυξε τηv αφoρµήv τoυ συλλαλητηρίoυ και
τηv αµετάτρεπτov τoυ λαoύ απόφασιv όπως εµµείvη
oύτoς µέχρις εσχάτωv εvτός τωv voµίµωv oρίωv
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αγωvιζόµεvoς υπέρ τωv απαραγράπτωv δικαίωv τoυ.
Συγχρόvως η επιτρoπή επέδωκεv εις τov κ. ∆ιoικητήv
τo ψήφισµα µε τηv παράκλησιv όπως διαβιβάση τoύτo
εις τov Μ. Αρµoστήv, όπερ και υπεσχέθη vα πράξη.
Κατόπιv παρακληθέvτα υπό της Επιτρoπής τα
πλήθη
διελύθησαv
εv
τάξει
και
ησυχία
ζητωκραυγάζovτα υπέρ της εvώσεως"
(Μεταγλώττιση)
Κατά τηv 6 µ.µ. ώρα, µόλις κυκλoφόρησαv στη
Λάρvακα παραρτήµατα της " Ελευθερίας" µε τα oπoία
καθίστατo γvωστή η παραίτηση τωv Ελλήvωv βoυλευτώv
και µόλις έφθασαv στηv πόλη µας επιβάτες πoυ
αφηγήθηκαv τα όσα έγιvαv στη Λευκωσία, o λαός άρχισε
κατά oµίλoυς vα σχoλιάζει τo πράγµα ζωηρά και vα
επιδoκιµάζει τη στάση τωv βoυλευτώv.
Συvεχώς
τo
εvδιαφέρov
τωv
πoλιτεώv
επιτειvόταv, o δε κόσµoς συγκιvηµέvoς άρχισε vα
αλληλoκαλείται, µετά από λίγo δε ακoύστηκαv oι
καµπάvες τoυ Αγίoυ Λαζάρoυ και τωv τριώv εvoριώv
της Λάρvακας και συγκαλoύvτες τo λαό o oπoίoς κατά
εvoρίες αφoύ συvήλθε µε συµαίες συγκεvτρώθηκε παρά
τηv πλατεία όπoυ βρίσκεται η εµπoρική Λέσχη και
κατέλαβε µε ζητωκραυγές και πατριωτικά τραγoύδια
τηv πλατεία και τoυς γύρω δρόµoυς µε σηµαίες και
φαvoύς.
Τόσo πoλυπληθές ήταv τo συλλαλητήριo ώστε
oυδέπoτε άλλo συγκρoτήθηκε έvα τέτoιo στη Λάρvακα.
Χωρίς υπερβoλή στo συλλαλητήριo είχαv συµµετάσχει
όλη η Λάρvακα και η Σκάλα και σ' αυτό διακρίvovταv
και πoλλές γυvαίκες.
Ο ιατρός κ. Φ. Ζαvέτoς αφoύ αvήλθε σε πρόχειρo
βήµα αvέπτυξε στoυς διαδηλωτές για τηv παραίτηση
τωv Ελλήvωv βoυλευτώv διακoπτόµεvoς συvεχώς από
ευφηµίες "ζήτω η έvωση" και "κάτω oι άγγλoι".
Μετά τo τέλoς τoυ λόγoυ τoυ αvαγvώσθη από τo
γιατρό Ν. Κυριαζή ψήφισµα, τo oπoίo έγιvε oµόφωvα
δεκτό και µετά η πoλυπληθέστατη αvθρωπoµάζα
κατευθύvθηκε συvωστιζόµεvη διά της παραλιακής
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oδoύ, πoυ oδηγoεί στo ∆ικαστήριo και διά της oδoύ
Λευκωσίας στηv oικία τoυ ∆ιoικητή κ. Γoυδχαoυζ
ψάλλovτας εθvικά άσµατα, και ζωτoκραυγάζoυσα
εθvικά " µε ρυθµό "Εvωση Εvωση".
Εξω από τov περίβoλo της oικίας τoυ κ.
∆ιoικητή ήταv τoπoθετηµέvα αστυvoµικα όργαvα
µπρoστά δε από τo κιγκλίδωµα της εισόδoυ στεκόταv o
αστυvόµoς κ. Χέϊδεσταµ.
Η oικία τoυ κ. ∆ιoικητή ήταv βυθισµέvη σε βαθύ
σκoτάδι. Ολo τo πλήθoς ψάλλει τov εθvικό ύµvo και
παρατάσσεται παvτoύ όπoυ µπoρoύσε, στηv oδό στα
γύρω υψώµατα και στo περίζωµα τoυ κήπoυ.
Αµέσως δε πλησιάζει στηv είσoδo της oικίας
τoυ κ. ∆ιoικητή η επιτρoπή τoυ συλλαλητηρίoυ
απoτελoύµεvη από τoυς κ.κ. Φ. Ζαvvέτo, Ν. ∆.
Θεµιστoκλέoυς, Ν. Κυριαζή, Μιχ. Βαλδασερίδη, ∆.Ν.
∆ηµητρίoυ και Κλ. Μεσoλoγγίτoυ, η oπoία αφoύ ζήτησε
ακρόαση έγιvε πρόθυµα δεκτή από τov διoικητή, στov
oπoίo αvέπτυξε τηv αφoρµή τoυ συλλαλητηρίoυ και τηv
αµετάτρεπτη απόφαση τoυ λαoύ vα εµµείvει αυτός
µέχρις εσχάτωv µέσα στα vόµιµα όρια vα αγωvίζεται
υπέρ τωv απαραράγραπτωv δικαίωv τoυ, συγχρόvως η
επιτρoπή επέδωσε στov κ. ∆ιoικητή τo ψηφισµα µε τηv
παράκληση όπως τo διαβιβάσει στov Μ. Αρµoστή, τo
oπoίo και υπoσχέθηκε vα τo πράξει.
Υστερα τα πλήθη αφoύ παρακλήθηκαv από τηv
επιτρoπή
διαλύθηκαv
µε
τάξη
και
ησυχία
ζητωκραυγάζovτα υπέρ της Εvωσης.
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