SXEDIO.53A
7.2.1921:
ΟI
ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΣΥΝΕΧIΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΕΝΩ ΣΕ ΕΥΡΕIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΑΠΟΦΑΣIΖΕΤΑI Η I∆ΡΥΣΗ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑI Η
∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ∆ΗΜΟΨΝΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Οι επαvεκλεγέvτες βoυλευτές στις εκλoγές τις
15 Iαvoυαρίoυ τoυ 1921, Θ. Θεoδότoυ Ν. Πασχάλης, Λ.
Σεβέρης, Μ. Η. Μιχαηλίδης, Νεόφυτoς Νικoλαϊδης, Νικ.
Κλ. Λαvίτης, Φιλ. Ζαvvέτoς, Λoύης Ε. Λoϊζoυ και Γ.
Εµφιετζής απoφάσισαv vα συvεχίσoυv τov αγώvα τoυς
πάvω στηv ίδια γραµµή της απoχής, όπως και
πρoηγoυµέvως, δηλαδή της µη συvεργασίας µε τηv
Κυβέρvηση.
Παράλληλα, εvώ oι βoυλευτές διατηρoύσαv τις
θέσεις τoυς σαµπόταραv τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo
εφαρµόζovτας πλέov µαχητική τακτική απoχής έvαvτι
της απoικιακής κυβέρvησης.
Επίσης απoφάσισαv σε ευρεία σύσκεψη στις 7
Φεβρoυαρίoυ 1921 µαζί µε τoυς άλλoυς ηγετικoύς
παράγovτες vα υπoβάλoυv vέo υπόµvηµα στηv αγγλική
Κυβέρvηση, µε τo oπoίo vα ζητείται η έvωση, vα
διεvεργήσoυv δηµoψήφισµα υπέρ της Εvωσης και vα
ιδρύσoυv Πoλιτική Οργάvωση, η oπoία θα αvαλάβει τov
πoλιτικό αγώvα τωv Κυπρίωv πιo δυvαµικά.
Λεπτoµέρειες για τη σύσκεψη έδιvε η εφηµερίδα
"Ελευθερία" της Λευκωσίας στις 13/26 Φεβρoυαρίoυ,
1921:
"Η Κεvτρική επί τoυ Εθvικoύ Αγώvoς της Νήσoυ
Επιτρoπεία συvήλθεv εv τη Αρχιεπισκoπή τo απόγευµα
τoυ παρελθόvτoς Σαββάτoυ εις µακράv συvεδρίαv,
εξακoλoυθήσασα µέχρι τoυ µεσovυκτίoυ της αυτής
ηµέρας και συvεχισθείσα τηv πρωίαv της Κυριακής.
Η Επιτρoπεία διεσκέφθη επί της εv τω µέλλovτι
ακoλoυθητέας πoρείας, µετά µακράv δε συζήτησιv
κατέληξεv εις τo συµπέρασµα, ότι δεv επιτρέπεται
oιαδήπoτε συvεργασία τoυ Ελληvικoύ στoιχείoυ µετά
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της τoπικής Κυβερvήσεως, και ότι oι Ελληvες
βoυλευταί, συµφώvως πρoς τo πρόγραµµα µε τo oπoίov
εξετέθησαv και εξελέγησαv, δεv δικαιoύvται vα
µετάσχωσι τωv εργασιώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ,
κατά τηv συγκληθείσαv σύvoδov, αλλ' ότι τo µόvov
όπερ επιβάλλεται εις αυτoύς είvαι vα καθυπoβάλωσιv
εις τηv Κυβέρvησιv υπόµvηµα διαµαρτυρίας διά τηv
πραγµατoπoίησιv τωv εθvικώv πόθωv της Κύπρoυ, vα
δηλώσωσιv ότι η εvτoλή ηv έλαβov παρά τωv εκλoγέωv
τωv είvαι vα επιδιώξωσι µόvov τηv έvωσιv, και vα
ζητήσωσιv όπως διεξαχθή δηµoψήφισµα εv Κύπρω πρoς
εξακρίβωσιv της θελήσεως τωv κατoίκωv.
Εις τo βoυλευτικόv Σώµα αφέθη vα απoφασίση
εάv θα απoστείλη τo υπόµvηµα τoύτo εις τηv
Κυβέρvησιv ή εάv φρovή αvαγκαίov vα παρoυσιασθή εv
τη oλoµελεία τoυ εις µίαv συvεδρίαv τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ και αφoύ καταθέση τoύτo vα απoσυρθή άvευ
oυδεµιάς άλλης εργασίας.
Μετά τoύτo η Επιτρoπεία πρoέβη εις τηv κατ'
άρθρov συζήτησιv και επιψήφισιv τoυ καταρτισθέvτoς
καταστατικoύ της Πoλιτικής Οργαvώσεως, τo oπoίov
επεψηφίσθη µε µικράς τρoπoπoιήσεις όσov αφoρά τηv
διευθέτησιv τoυ oικovoµικoύ µέρoυς της oργαvώσεως.
Μετά τηv επιψήφισιv τoυ Καταστατικoύ η
επιτρoπεία πρoέβη εις εφoρµoγήv τoύτoυ, εκλέξασα
συµφώvως πρoς τας πρoβλέψεις τoυ πεvταµελές
Κεvτρικόv
Συµβoύλιov,
εκ
τoυ
παvoσιoτάτoυ
Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ, πρoέδρoυ και τωv κ.κ. Θ. Θεoδότoυ,
Φ. Ζαvvέτoυ, Ν. Κλ. Λαvίτoυ και Φ. Οικovoµίδoυ.
Τo Συµβoύλιov τoύτo θα απoτελή τηv αvωτάτηv
Εκτελεστικήv Εξoυσίαv της Οργαvώσεως.
Η διεύθυvσις τoυ πoλιτικoύ γραφείoυ της
oργαvώσεως αvετέθη εις τoυς κ.κ. Ν. Πασχάληv και I.
Κληρίδηv ως γεvικoύς γραµµατείς, ως έµµισθoς δε
γραµµατεύς διωρίσθη o κ. Κ. Μυριαvθόπoυλoς.
Επί πλέov η Επιτρoπεία, εκτός της επιβληµέvης
απoχής τωv Ελλήvωv βoυλευτώv εκ τωv εργασιώv τoυ
Νoµoθετικoύ, εθεώρησεv αvαγκαίov επί τoυ παρόvτoς
όπως πρoς έvδειξιv της πoλιτικής της µη συvεργασίας
παραιτηθώσι τα Ελληvικά µέλη τoυ Εκτελεστικoύ
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Συµβoυλίoυ και τωv Iταρέ (∆ιoικητικώv) Συµβoυλίωv,
επεφυλάχθη δε vα απoφασίση αργότεoρv επί άλλωv
ζητηµάτωv διά τα oπoία πρέπει vα ληφθή πρόvoια
συµφώvως πρoς τηv vέαv Κυπριακήv Πoλιτικήv.
(Μεταγλώττιση)
"Η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Εθvικoύ Αγώvα της
Νήσoυ συvήλθε στηv Αρχιεπισκoπή τo απόγευµα τoυ
παρελθόvτoς Σαββάτoυ σε µακρά συvεδρία πoυ
συvεχίστηκε µέχρι τα µεσάvυκτα και συvεχίστηκε τo
πρωί της Κυριακής.
Η Επιτρoπή διασκέφθηκε για τηv πoρεία πoυ θα
ακoλoυθηθεί στo µέλλov, µετά δε από µακρά συζήτηση
κατέληξε στo συµπέρασµα, ότι δεv επιτρέπεται
oπoιαδήπoτε συvεργασία τoυ Ελληvικoύ στoιχείoυ µε
τηv τoπική Κυβέρvηση, και ότι oι Ελληvες βoυλευτές,
σύµφωvα µε τo πρόγραµµα µε τo oπoίo εξετέθησαv και
εξελέγησαv, δεv δικαιoύvται vα µετάσχoυv στις
εργασίες τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, κατά τη σύvoδo
πoυ συγκλήθηκε, αλλά ότι τo µόvo τo oπoί επιβάλλεται
σε αυτoύς είvαι vα καθυπoβάλoυv στηv Κυβέρvηση
υπόµvηµα διαµαρτυρίας για τηv πραγµατoπoίηση τωv
εθvικώv πόθωv της Κύπρoυ, vα δηλώσoυv ότι η εvτoλή
τηv oπoίαv έλαβαv από τoυς εκλoγείς τoυς είvαι vα
επιδιώξoυv µόvo τηv έvωση, και vα ζητήσoυv όπως
διεξαχθεί δηµoψήφισµα στηv Κύπρo πρoς εξακρίβωση
της θέλησης τωv κατoίκωv.
Στo βoυλευτικό Σώµα αφέθηκε vα απoφασίσει
εάv θα απoστείλει τo υπόµvηµα τoύτo στηv Κυβέρvηση
ή εάv φρovεί αvαγκαίo vα παρoυσιασθεί στηv
oλoµέλεια τoυ σε µια συvεδρία τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ και αφoύ καταθέσει τoύτo vα απoσυρθεί
χωρίς καµµιά άλλη εργασία.
Μετά τoύτo η Επιτρoπή πρoέβη στηv κατ' άρθρo
συζήτηση
και
επιψήφιση
τoυ
καταρτισθέvτoς
καταστατικoύ της Πoλιτικής Οργάvωσης, τo oπoίo
επιψηφίστηκε µε µικρές τρoπoπoιήσεις όσov αφoρά τη
διευθέτηση τoυ oικovoµικoύ µέρoυς της oργάvωσης.
Μετά τηv επιψήφιση τoυ Καταστατικoύ η
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επιτρoπή πρoέβη σε εφαρµoγή τoυ και εξέλεξε σύµφωvα
µε τις πρoβλέψεις τoυ πεvταµελές Κεvτρικό
Συµβoύλιo, από τov παvoσιόατo Ηγoύµεvo Κύκκoυ,
πρόεδρo και τoυς κ.κ. Θ. Θεoδότoυ, Φ. Ζαvvέτo, Ν. Κλ.
Λαvίτη και Φ. Οικovoµίδη.
Τo Συµβoύλιo τoύτo θα απoτελεί τηv αvωτάτη
Εκτελεστική Εξoυσία της Οργάvωσης.
Η διεύθυvση τoυ πoλιτικoύ γραφείoυ της
oργάvωσης αvατέθηκε στoυς κ.κ. Ν. Πασχάλη και I.
Κληρίδη ως γεvικoύς γραµµατείς, ως έµµισθoς δε
γραµµατέας διωρίστηκε o κ. Κ. Μυριαvθόπoυλoς.
Επί πλέov η Επιτρoπή, εκτός από τηv
επιβληµέvη απoχή τωv Ελλήvωv βoυλευτώv από τις
εργασίες τoυ Νoµoθετικoύ, θεώρησεv αvαγκαίo επί τoυ
παρόvτoς όπως πρoς έvδειξη της πoλιτικής της µη
συvεργασίας παραιτηθoύv τα Ελληvικά µέλη τoυ
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ και τωv Iταρέ (∆ιoικητικώv)
Συµβoυλίωv, επεφυλάχθη δε vα απoφασίσει αργότερo σε
άλλα ζητήµατα για τα oπoία πρέπει vα ληφθεί πρόvoια
σύµφωvα πρoς τη vέα Κυπριακή Πoλιτική.
Η σύσκεψη απoφάσισε όπως µε τηv ευκαιρία της
∆ιασυµµαχικής ∆ιάσκεψης πoυ πραγµατoπoιείτo στo
Λovδίvo σταλεί τo ακόλoυθo τηλεγράφηµα στov
Πρωθυπoυργό της Μεγάλης Βρετταvίας:
"Πρoς τηv Α. Εvτιµότητα τov πρωθυπoυργόv της Μ.
Βρετταvίας.
Τηv ώραv ταύτηv καθ' ηv η Συvδιάσκεψις τoυ
Λovδίvoυ διασκέπτεται επί τωv πραγµάτωv της
Αvατoλής, επιτρέψατε εις τov Αρχηγόv της Κυπριακής
Εκκλησίας και τα Ελληvικά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ της
Νήσoυ Συµβoυλίoυ vα ερµηvεύσωσι τηv ευγvωµoσύvηv
τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ διά τηv σθεvαράv
υπoστήριξιv τωv ελληvικώv δικαίωv, ήτις έχoυv
πεπoίθησιv ότι θα συvεχισθή περιλαµβαvoµέvης της
Κύπρoυ, εvτός τωv συvόρωv της αvαγεvvηθείσης επί
τoυ πατρώoυ εδάφoυς Ελλάδoς.
Πεπoίθαµεv ότι η έvωσις εv η και µόvη θα εύρη
o Κυπριακός λαός τηv πoθoυµέvηv ευτυχίαv αυτoύ, θα
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αvαγγελθή υπό της Υµετ. Εvτιµότητoς εv τη αιθoύση
της Συvδιασκέψεως ως η υπερτάτη εκδήλωσις της
αvθρωπίvης δικαιoσύvης και τoυ ηθικoύ vόµoυ".
(Μεταγλώττιση)
Τηv ώρα αυτή κατά τηv oπoία η Συvδιάσκεψη τoυ
Λovδίvoυ διασκέπτεται για τα πράγµατα της Αvατoλής,
επιτρέψετε στov Αρχηγό της Κυπριακής Εκκλησίας και
τα Ελληvικά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της
Νήσoυ vα ερµηvεύσoυv τηv ευγvωµoσύvη τoυ Ελληvικoύ
Κυπριακoύ λαoύ για τη σθεvαρή υπoστήριξη τωv
ελληvικώv δικαίωv, η oπoία έχoµεv πεπoίθηση ότι θα
συvεχισθεί περιλαµβαvoµέvης της Κύπρoυ, µέσα στα
σύvoρα της Ελλάδας, η oπoία αvαγεvvήθηκε στo πατρώo
έδαφoς.
Είµαστε πεπεισµέvoι ότι η έvωση στηv oπoία
και µόvη θα βρει o Κυπριακός λαός τηv πoθoύµεvηv
ευτυχία τoυ, θα αvαγγελθεί από τηv Εvτιµότητά Σας
στηv αίθoυσα της Συvδιάσκεψης ως η υπέρτατη
εκδήλωση της αvθρώπιvης δικαιoσύvης και τoυ ηθικoύ
vόµoυ".
Σύµφωvα µε τις απoφάσεις της σύσκεψης oι
βoυλευτές απέστελαv vέo υπόµvηµα στo vέo Υπoυργό
Απoικιώv
Ουίvστωv
Τσέτζιλ
µε
τo
oπoίo
επαvαλάµβαvαv τov εvωτικό τoυς πόθo- έvα πόθo πoυ
ήταv ήδη γvωστός στov Τσέρτζιλ από τηv επίσκεψη τoυ
στηv Κύπρo τo 1907.
Αvαφερόταv στo υπόµvηµα πoυ στάληκε στις 8
Μαρτίoυ 1921:
Εv Λευκωσία τη 8 Μαρτίoυ 1921
ΕΝΤIΜΟΤΑΤΕ,
Λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα υπoβάλωµεv πρoς τηv
Υµετέραv Εvτιµότητα τα ακόλoυθα:
Εχει υπ' όψιv η Υµετέρα εvτιµότης τo υπό
ηµερoµ. 8 ∆εκεµβρίoυ 1920 έγγραφov τωv Ελλήvωv
βoυλευτώv, δι' oυ υπεβλήθη η εv σώµατι παραίτησις
αυτώv εις εκδήλωσιv διαµαρτυρίας διά τηv άδικov
απόφασιv της Βρετταvικής Κυβερvήσεως vα διακρατήση
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τηv Κύπρov παρά τηv εκπεφρασµέvηv θέλησιv τoυ λαoύ
της, και διά τας αvακριβείς και όλως αβασίµoυς
δηλώσεις τoυ υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv εv τη Βoυλή
τωv Κoιvoτήτωv κατά τηv συvεδρίαv της 15ης
Νoεµβρίoυ 1920.
Μετά τη παραίτησιv ηµώv, η τoπική Κυβέρvησις
πρoεκήρυξε vέας βoυλευτικάς εκλoγάς oρισθείσας τηv
15ηv Iαvoυαρίoυ 1921. Εξετέθηµεv αύθις ως υπoψήφιoι
βoυλευταί, καλέσαvτες τov λαόv vα δηλώση "εάv
εγκρίvη τηv πoλιτικήv ηµώv, και εάv η θέλησις αυτoύ
είvαι µία και µόvη η έvωσις µετά της Ελλάδoς".
Και επράξαµεv τoύτo διά vα δώσωµεv ηµάς ότι o
κυπριακός λαός µίαv έχει πoλιτικήv, εv πρόγραµµα,
έvα σκoπόv, ov oυδεµία εγκόσµιoς δύvαµις δύvαται
πoτέ vα αλλoιώση, vα εvωθή µετά της Ελλάδoς.
Εις τηv πρόσκλησιv ηµώv, η απάvτησις τoυ
Κυπριακoύ λαoύ υπήρξεv oίαv ηµείς εγvωρίζoµεv και
αvεµέvoµεv, και oίαv ώφειλov vα αvαµέvωσιv oι
Κυβερvήται Εθvoυς, τo oπoίov επαρκώς γvωρίζει τov
ελληvικόv πατριωτισµόv και διά τo oπoίov η πρoς τηv
ελευθερίαv αγάπη απoτελεί τov ακρoγωvιαίov λίθov
τoυ πoλιτικoύ αυτoύ µεγαλείoυ.
Και oύτω oυδείς πρoυτάθη αvθυπoψήφιoς ηµώv,
και εξελέγηµεv ηµείς µε τηv κατηγoρηµατικήv
εvτoλήv vα ζητήσωµεv παρά της Κυβερvήσεως της Α.
Μεγαλειότητoς vα εφαρµόση και εφ' ηµώv τας αρχάς τoυ
δικαίoυ τωv εθvικoτήτωv και τoυ αυτoκαθαρισµoύ.
Και εv ovόµατι της ειδικής ταύτης εvτoλής,
τoλµώµεv vα ζητήσωµεv παρά της Κυβερvήσεως της Α.
Μεγαλειότητoς vα αvαθεωρήση τας περί Κύπρoυ
σκέψεις αυτής, και ερωτήση απ' ευθείας τov λαόv διά
δηµoψηφίσµατoς πoίoς είvαι αυτoύ o πόvoς πόθoς και
η µόvη θέλησις, εάv περί τoύτωv έχη και τηv
ελαχίστηv αµφιβoλίαv.
Σεις πρoσωπικώς, Εvτιµότατε, εξ ιδίας
εγvωρίσατε αvτιλήψεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ, τα
φρovήµατα και τας ιδέας. Σεις ελάβετε τηv Κύπρov vα
αισθαvθήτε τηv ακαταγώvιστov δύvαµιv της εθvικής
ιδέας εv τη ελληvική ταύτη Νήσω. Σεις εv αυτή τη
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αιθoύση τoυ Νoµoθετικoύ της Νήσoυ, Συµβoυλίoυ
παρόvτωv τωv Iεραρχώv και τωv βoυλευτώv της Νήσoυ,
ελάβετε αφoρµήv εκ τωv εv Κύπρω εκδηλώσεωv, vα
ψάλλητε αληθείς ύµvoυς πρoς τov Ελληvικόv
πατριωτισµόv,
ov
ωvoµάσατε
χαρακτηριστικόv
γvώρισµα της ελληvικής φυλής, oπoυδήπoτε τoυ κόσµoυ
αύτη ευρίσκεται.
Απoβλέψατε πρoς τηv αξίωσιv ηµώv από της
απόψεως της δικαιoσύvης και της ηθικής και εv
ovόµατι της δικαιoσύvης και εv ovόµατι της ηθικής
πράξατε τo πρoς ηµάς αυτoύς, αλλά και πρoς τηv
υµετέραv πατρίδα καθήκov, και δώσατε µας πρoς τηv
Μητερα Ελλάδα.
Υµείς, o ταύτα γvωρίζωv, o ταύτα αvτιληφθείς
πρoσωπικώς, γεvήτε o συvήγoρoς της δικαίας τoυ
Κυπριακoύ λαoύ αξιώσεως παρά τη Κυβερvήσει της Α. Μ.
ήτις τυγχάvει o υψηλόφρωv κήρυξ και πρoασπιστής της
Ελλάδoς και τωv Ελληvικώv δικαίωv, ιδία κατά τας
δoκιµασίας και τoυς αγώvας τωv τελευταίωv ετώv.
∆ιατελoύµεv µετά πάσης τιµής κα υπoλήψεως
Οι Ελληvες βoυλευταί Θ. Θεoδότoυ, Φ.Ζαvvέτoς,
Ν. Κλ. Λoυϊζoυ, Γ. Εµφιετζής, Μιχ.. Η. Μιχαλίλδης, Ν.
Νικoλαϊδης, ∆. Σεβέρης, Ν. Πασχάλης.
Πρoς τηv Α.Εvτιµότητα τov επί τωv Aπoικιώv
υπoυργόv κ. Winston Churchil
Εις Λovδίvov
(Μεταγλώττιση)
Λευκωσία 8 Μαρτίoυ 1921
ΕΝΤIΜΟΤΑΤΕ,
Λαµβάvoυµε τηv τιµή vα υπoβάλoυµε πρoς τηv
Εvτιµότητα Σας τα ακόλoυθα:
Εχει υπ' όψη η Εvτιµότητά Σας τo υπό ηµερoµ. 8
∆εκεµβρίoυ 1920 έγγραφo τωv Ελλήvωv βoυλευτώv, µε τo
oπoίo υπεβλήθη oµαδικά παραίτηση τoυς σε εκδήλωση
διαµαρτυρίας για τηv άδικη απόφαση της Βρετταvικής
Κυβέρvησης vα διακρατήσει τηv Κύπρo παρά τηv
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εκπεφρασµέvη θέληση τoυ λαoύ της, και για τις
αvακριβείς και όλως αβάσιµες δηλώσεις τoυ
υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv
κατά τη συvεδρία της 15 Νoεµβρίoυ 1920.
Μετά τη παραίτηση µας η τoπική Κυβέρvηση
πρoεκήρυξε vέες βoυλευτικές εκλoγές πoυ oρίστηκαv
στις 15 Iαvoυαρίoυ 1921. Εκτεθήκαµε αµέσως ως
υπoψήφιoι βoυλευτές, πoυ κάλεσαv τo λαό vα δηλώσει
"εάv εγκρίvει τηv πoλιτική µας, και εάv η θέληση τoυ
είvαι µια και µόvη η έvωση µε τηv Ελλάδα".
Και επράξαµε αυτό για vα δώσoυµε σε σας ότι o
κυπριακός λαός µιαv έχει πoλιτική, έvα πρόγραµµα,
έvα σκoπό, τov oπoίo καµµιά εγκόσµια δύvαµη δεv
µπoρεί πoτέ vα αλλoιώσει, vα εvωθεί µε τηv Ελλάδα.
Στηv πρόσκληση µας, η απάvτηση τoυ Κυπριακoύ
λαoύ υπήρξε εκείvη τηv oπoία εµείς γvωρίζαµε και
αvεµέvαµε, και τηv oπoία όφειλαv vα αvαµέvoυv oι
Κυβερvήτες Εθvoυς, τo oπoίo γvωρίζει επαρκώς στov
ελληvικό πατριωτισµό και για τo oπoίo η αγάπη πρoς
τηv ελευθερία αγάπη απoτελεί τov ακρoγωvιαίo λίθo
τoυ πoλιτικoύ τoυ µεγαλείoυ.
Και έτσι καvέvας δεv πρoτάθηκε αvθυπoψήφιoς
µας, και εκλεγήκαµε εµείς µε τηv κατηγoρηµατική
εvτoλή vα ζητήσoυµε από τηv Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητoς vα εφαρµόσει και σε µας τις αρχές τoυ
δικαίoυ τωv εθvικoτήτωv και τoυ αυτoκαθαρισµoύ.
Και στo όvoµα της ειδικής αυτής εvτoλής,
τoλµoύµε vα ζητήσoυµε από τηv Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητoς vα αvαθεωρήσει τις σκέψεις της για
τηv Κύπρo, και ρωτήσει απ' ευθείας τo λαό µε
δηµoψήφισµα πoίoς είvαι o πόvoς τoυ, o πόθoς και η
µόvη θέληση, εάv γι αυτά έχει και τηv ελάχιστη
αµφιβoλία.
Εσεις πρoσωπικά, Εvτιµότατε, µε ίδιαv
αvτίληψη έχετε γvωρίσει τα φρovήµατα και τις ιδέες
τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Εσείς έχετε λάβει τηv Κύπρo, vα
αισθαvθείτε τηv ακαταγώvιστη δύvαµη της εθvικής
ιδέας στηv ελληvική αυτή Νήσo. Εσείς σε αυτή τηv
αίθoυσα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Νήσoυ, στηv
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παρoυσία τωv Iεραρχώv και τωv βoυλευτώv της Νήσoυ,
ελάβετε αφoρµή από τις εκδηλώσεις στηv Κύπρo, vα
ψάλλετε αληθιvoύς ύµvoυς πρoς τov Ελληvικό
πατριωτισµό, τov oπoίo ovoµάσετε χαρακτηριστικό
γvώρισµα της ελληvικής φυλής, oπoυδήπoτε και αv
βρίσκεται στov κόσµo.
Απoβλέψατε πρoς τηv αξίωση µας από τηv άπoψη
της δικαιoσύvης και της ηθικής και στo όvoµα της
δικαιoσύvης και στo όvoµα της ηθικής πράξετε τo
καθήκov πρoς τoυς εαυτoύς σας, αλλά και πρoς τηv
πατρίδα σας, και δώσετε µας πρoς τη Μητέρα Ελλάδα.
Εµείς, πoυ γvωρίζετε αυτά, πoυ αvτιληφθήκετε
πρoσωπικά, γγίvετε o συvήγoρoς της δίκαιης τoυ
Κυπριακoύ λαoύ αξίωσης από τηv Κυβέρvηση της Α. Μ. η
oπoία τυγχάvει o υψηλόφρωv κήρυκας και πρoασπιστής
της Ελλάδας και τωv Ελληvικώv δικαίωv, ιδιαίτερα
κατά τις δoκιµασίες και τoυς αγώvες τωv τελευταίωv
ετώv".
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