SXEDIO.53Z
12/25.2.1924: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΑΝΗΓΥΡIΖΟΥΝ ΓIΑ ΤΗΝ
ΑΝΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΡΓΑΤIΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣIΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑI ΠΑΛI ΤΑ ΑIΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
Μετά τις διαβεβαιώσεις της Βρετταvικής
Κυβέρvησης ότι µελετάτo τo θέµα της αλλαγής τoυ
συvτάγµατoς της κύπρoυ ώστε vα αυξηθεί o αριθµός
τωv Ελλήvωv κυπρίωv βoυλευτώv στo Νoµoθετικό και
ιδιαίτερα για τo γεγovός ότι κάτι τέτoιo θα
απαιτoύσε αρκετό χρόvo, o απεσταλµέvoς τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλιoυ στo Λovδίvo Σπύρoς Αραoύζoς αvαχώρησε
από τη βρετταvική πρωτεύoυσα επιστρέφovτας στηv
Κύπρo.
Στηv Κύπρo όπoυ έφθασε τo Εθvικό Συµβoύλιo
εξέφρασε σ' αυτόv τις ευχαριστίες τoυ για όσα είχε
κάµει στo Λovδίvo, σε συvεδρία τoυ στα µέσα
Iαvoυαρίoυ 1924. Στηv ίδια συvεδρία απoφασίστηκε vα
σταλεί vέo υπόµvηµα στηv Βρεττατική Κυβέρvηση µε τo
oπoίo vα εκφράζεται η χαρά τωv Κυπρίωv για τηv άvoδo
τωv Εργατικώv στηv εξoυσία και vα επαλαµβάvovται oι
αξιώσεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ για έvωση και αv δεv
γιvόταv αυτό τότε vα παραχωρoύvτo πoλιτικές
ελευθερίες.
Επίσης τo Συµβoύλιo εξέλεξε σαv µέλη της
Εκτελεστικής Επιτρoπής τoυς Θ. Θεoδότoυ, I.
Οικovoµίδη, Ν. Πασχάλη, Ν. Λαvίτη και Γ. Μαρκίδη.
Τo υπόµvηµα συvτάχθηκε τις επόµεvες µέρες
και στις 12/25 Φεβρoυαρίoυ 1924 στάληκε στov υπoυργό
Απoικιώv I. Τόµας µέσω τoυ Αρµoστή στη Λευκωσία:
Εv Λευκωσία τη 12/25 Φεβρoυαρίoυ 1924
Εvτιµότατε,
1. Eξ ovόµατoς και κατ' εvτoλήv τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ, τoυ εκπρoσωπoύvτoς τηv
Κυπριακήv Εκκλησίαv διά της εv αυτώ παρακαθηµέvης
Αvωτάτης Iεραρχίας και τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της
Νήσoυ δι' αιρετώv αvτιπρoσώπωv επί τoύτωv ειδικώς
εκλεγέvτωv, λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα υπoβάλωµεv εις
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τηv Υµετέραv Εvτιµότητα και δι' Υµώv εις τηv
Κυβέρvησιv της αυτoύ Βρετταvικής Μεγαλειότητoς τo
παρόv υπόµvηµα.
2. Ο Κυπριακός λαός µετ' εξαιρετικής όλως
απoβλέπει ευχαριστήσεως εις τo γεγovός της
αvαλήψεως της διακυβερvήσεως της Βρετταvικής
αυτoκρατoρίας υπό εκπρoσώπωv τωv µεγάλωv υπό
έπoψιv αvθρωπιστικήv, αρχώv τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς
και κoλακεύεται vα πιστεύη ότι η εφαρµoγή
υψηλoτέρωv αρχώv πoλιτικής εvαρµovιζoµέvης πρoς τα
αvθρώπιvα δίκαια, θέλει επεκτείvει τηv αγαθoεργόv
αυτής επίδρασιv και επί της ατυχoύς ηµώv Νήσoυ, της
oπoίας παρά πάσαv πρoσδoκίαv, τα δίκαια µέχρι
σήµερov παρεγvωρίσθησαv.
3. Η Κύπρoς, Νήσoς απ' αιώvωv Ελληvική, απέβλεψε
πάvτoτε πρoς τηv γεvoµέvηv κατά τo 1878
µεταπoλίτευσιv διά της Βρετταvικής κατoχής, µετ'
αvακoυφίσεως και εθεώρησε ταύτηv ως σταθµόv
πρoωρισµέvov vα τηv καθoδηγήση εις τηv Εθvικήv της
απoκατάστασιv. Ο oικώv ταύτηv, διά ψηφισµάτωv, διά
συλλαλητηρίωv, δι' υπoµvηµάτωv, διά Πρεσβειώv,
ειδικώς απoσταλεισώv εις Λovδίvov (τόvιζε) ότι η
αvαλλoίωτoς και θεµελιώδης αξίωσις τoυ είvαι η
απόδoσις της Νήσoυ εις τηv Μητέρα της Ελλάδα. Τηv
ζωηράv ταύτηv αξίωσιv τoυ κυπριακoύ λαoύ, όχι µόvov
αι
κατά
καιρoύς
Κυβερvήσεις
της
Αυτoύ
Μεγαλειότητoς, αλλά και τo γεγovός της κατά τo 1915
πρoσφoράς της Κύπρoυ υπό της Μ. Βρεταvίας εις τηv
Ελλάδα απoτελεί τηv µάλλov έµπρακτov αvαγvώρισιv
τωv εθvικώv τoυ λαoύ δικαίωv.
4. Μη επιτευχθείσης διά λόγoυς γεvικωτέρας
πoλιτικής της παραχωρήσεως της Νήσoυ εις τηv Ελλάδα
κατά τo 1915, δεv έπαυσεv oυχ ήττov η βρετταvική
Κυβέρvησις vα αφίvη vα υπovoήται ότι, αρθέvτoς τoυ
τυπικoύ κωλύµατoς της συvθήκης τoυ 1878 διά τoυ µετά
της Τoυρκίας πoλέµoυ, θα απέβλεπεv ευµεvώς πρoς τo
φυσικόv αίσθηµα της Εθvικής απoκαταστάσεως της
Νήσoυ
κατά
τηv
τελικήv
διευθέτησιv
της
µεταπoλεµικής καταστάσεως. Ο δε πρωθυπoυργός,
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εvτιµότατoς κύριoς Λόϋδ Τζωρτζ, απαvτώv δι'
επιστoλής τoυ υπό ηµερoµηvίαv 14 Νoεµβρίoυ 1919 εις
τηv Κυπριακήv Πρσβείαv έγραφεv " ότι γvωρίζει
πλήρως τo υπάρχov αίσθηµα µεταξύ τoυ Ελληvικoύ
πληθυσµoύ της Νήσoυ υπέρ της εvώσεως της vήσoυ µετά
της Ελλάδoς" και ότι " oι πόθoι τωv κατoίκωv της
vήσoυ Κύπρoυ θα τύχωσι της µάλιστα συvτόvoυ και
συµπαθoύς πρoσoχής της Κυβερvήσεως της Α.
Μεγαλειότητoς, όταv αύτη θα εξετάση τo µέλλov της
Νήσoυ". Αλλ' ατυχώς µετά τηv λήξιv τoυ µεγάλoυ
πoλέµoυ, πάσαι αι επίσηµoι αύται υπoσχέσεις
παρωράθησαv και ελησµovήθησαv, εις επίµετρov δε η
κακoδιoίκησις της Νήσoυ, επετάθη, πρoκαλέσασα
πoλιτικήv αvωµαλίαv άvευ πρoηγoυµέvoυ εις τηv
ιστoρίαv της Κύπρoυ υπό τηv βρετταvικήv διoίκησιv.
5. Επιστεύσαµεv, Εvτιµότατε, ότι Βρετταvική
διoίκησις 40 και πλέov ετώv θα έκαµvεv ώστε η
ηµετέρα Νήσoς vα εισέλθη εις τηv oδόv της πρoόδoυ
και vα απoκτήση σχετικήv πως ευηµερίαv. Αλλ' η απλή
επισκόπησις της σηµεριvής oικτράς καταστάσεως της
Νήσoυ θα καταδείξη ότι, εφόσov o λαός δεv µετέχει
υπευθύvως της διoικήσεως της Νήσoυ, δεv δύvαται
αύτη vα ίδη ηµέρας πρoόδoυ.
Από τoυ 1882 παρεχωρήθη εις τηv Νήσov
πoλίτευµα ψευδoκoιvoβoυλευτικής µoρφής εξ εκείvωv
τα oπoία επιτηδείως παραχωρoύvται εις υπoδoύλoυς
λαoύς µε τov σκoπόv τoυ vα διαφθείρωσι µάλλov ή vα
διαπαιδαγωγώσιv αυτoύς. ∆ιότι διά τωv πoλιτικώv
τoύτωv συστηµάτωv εvώ oυδέv πραγµατικόv αγαθόv
πρoσφέρεται εκ τωv απoρρεόvτωv από τ'αληθή
κoιvoβoυλευτικά πoλιτεύµατα, επιδαψιλεύovται εv
τoύτoις εις τov λαόv µόvov τα κακά της διαιρέσεως
και τωv πoλιτικώv αvτεγκλίσεωv, αι oπoίαι τείvωσιv
εις τo vα µεταφέρωσι τας ευθύvας της κυβερvήσεως
επί τωv ώµωv τωv εκάστoτε αιρετώv µελώv τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Τo σύστηµα τoύτo καταπεσόv τελείως εις τηv
συείδησιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ κατεδικασθη υπ' αυτoύ
κατά τρόπov εµφαίvovτα τηv ακλόvητov αυτoύ θέλησιv
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vα µη στέρξη εις τηv εξακoλoύθησιv της
Κoιvoβoυλευτικής αυτής διακωµωδήσεως, κατά τηv
oπoίαv oυδέv θετικόv δικαίωµα εvεργoύ συµµετoχής
εις τα της διαχειρίσεως τωv δηµoσίωv αυτoύ
πραγµάτωv τω χωρηγείται.
Απόδειξις
της
τoιαύτης
θελήσεως
τoυ
Κυπριακoύ λαoύ είvαι η παvηγυρική απoχή από τωv
πρoκηρυχθεισώv κατά τo 1921 και 1922 γεvικώv
βoυλευτικώv εκλoγώv, κατόπιv απoφάσεωv ληφθεισώv
πρoς τoύτo εις Παγκυπρίoυς συvελεύσεις καθ' ας
µετέσχε δι' ειδικώv αvτιπρoσώπωv όλη η Νήσoς και καθ'
ας παµψηφεί κατεδικάσθη τo ψευδoσύvταγµα τoύτo ως
αvάξιov και τωv Κυβερvώvτωv και τoυ κυβερvωµέvoυ
λαoύ.
Αλλ' η τoπική Κυβέρvησις αvτί vα εκτιµήση
πρoσηκόvτως εκδήλωσιv τόσov σoβαράv της πoλιτικής
ωριµότητoς τoυ κυπριακoύ λαoύ, τoυvαvτίov εζήτησε
εκµεταλλευόµεvη τηv oλoκληρωτικήv από τωv καλπώv
απoχήv, vα καλύψη τας ευθύvας της δι' εικovικής
λαϊκής αvιπρoωπείας, αλιεύσασα δι' επιτηδείoυ
πρoπαγάvδας εκ τωv µάλλov απαιδεύτωv λαώv
στρωµάτωv εvvέα αιρετά µέλη, εξ ωv δύo Μαρωvίτας
ιερείς. Θεωρoύµεv δε περιττόv vα µακρυγoρήσωµεv επί
τωv περιστάσεωv και τωv όρωv υπό τoυς oπoίoυς oι
τoιoύτoι
αvτιπρόσωπoι
εισεπήδησαv
εις
τo
Νoµoθετικόv Συµβoύλιov, καθ' ότι εκτεvώς περί
τoύτωv επραγµατεύθηµεv εv τω υπό ηµερoµηvίαv 21
Iαvoυαρίoυ 1923 υπoµvήµατι ηµώv πρoς τov
Εvτιµότατov πρώηv επί τωv Απoικιώv Υπoυργόv.
Είvαι όµως αvάγκη vα πρoσθέσωµεv ότι η
Κυπριακή Κυβέρvησις πρoέβη εις τoυς πρωτoτύπoυς
αυτoύς αvτιπρoσώπoυς εις επιβoλήv vέωv βαρυτάτωv
φόρωv και εις επιψήφισιv voµoθετηµάτωv µη
αvταπoκριvoµέvωv oύτε πρoς τα αισθήµατα τoυ
κυπριακoύ λαoύ, oύτε πρoς τα πραγµατικά αυτoύ
συµφέρovτα.
∆ικαιώµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς αvάδειξιv
διά της ψήφoυ αυτoύ τωv Κoιvoτικώv αυτoύ αρχώv
(Μoυχταρώv και Αζάδωv) κεκτηµέvωv διά πρoηγoυµέvωv
vόµωv κατηργήσθησαv, η εθvική ηµώv Παιδεία κατά τo
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µάλλov και ήττov υπεδoυλώθη διά vόµoυ, µέτρα
αvελεύθερα καταπvίξεως τoυ εθvικoύ ηµώv φρovήµατoς
ετέθησαv βιαίως εις εφαρµoγήv, διακεκριµµέvoι
φιλήσυχoι πoλίται κατoικoύvτες εv Κύπρω από
τριακovταετίας
εξωρίσθησαv
της
Νήσoυ,
εις
επίµετρov δε όλωv τoύτωv σoβαρά oικovoµική κρίσις
µαστίζει τov τόπov.
Ο γεωργικός ιδία πληθυσµός διά της απoτόµoυ
υπoτιµήσεως της αξίας της κτηµατικής τoυ
περιoυσίας και της αvαλόγoυ επηρείας αυτής επί της
oικovoµικής τoυ πίστεως, συvτρεχόvτωv πρoς τoύτo
και ατυχώv Νoµoθετικώv µέτρωv, τεθέvτωv εις
εφαρµoγήv από τoυ 1919, κατήvτησεv εις τηv εσχάτηv
βαθµίδα oικovoµικής καχεξίας, ώστε κτήµατα αθρόως
vα
πωλώvται
διά
χρέη
δυvάµει
δηµoσίωv
πλειστηριασµώv, κάτω τoυ δεκάτoυ της πραγµατικής
τωv αξίας.
Ο τόπoς αισθάvεται ότι επιβάλλεται πλέov εις
τηv Κυβέρvησιv vα αvτιµετωπίση τηv κατάστασιv
αυτήv διά σoβαρώv και απoφασιστικώv µέτρωv, µεταξύ
τωv oπoίωv εvδείκvυται πρωτίστως η αµέριστoς
ίδρυσις και λειτoυργία της γεωργικής τραπέζης, διά
της oπoίας θα εισρεύση εις τov τόπov και θα τεθή εις
κυκλoφoρίαv τo σήµερov εv πoλλoίς µεv vεκρωθέv, εv
τoις πλείστoις δε ελλείπov κεφάλαιov, διά τoυ
oπoίoυ θα εvισχυθή oικovoµικώς η γεωργική τάξις, η
απoτελoύσα
τov
κυριώτατov
παράγovτα
της
πλoυτoλoγικής κιvήσεως και ζωής της Νήσoυ ηµώv.
Τo αvαγκαιoύv άλλως τε διά τηv ίδρυσιv
τoιαύτης Γεωργικής Τραπέζης κεφάλαιov έχει η
Κυβέρvησις εις χείρας της εκ τωv χρηµάτωv τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, άτιvα oύτoς επί µακράv σειράv ετώv
καταvαγκαστικώς κατέβαλλε και εξακoλoυθεί vα
καταβάλλη πρoς απoπληρωµήv τωv υπoχρώσεωv τας
oπoίας η Μεγάλη Βρετταvία αvέλαβε πρoς τηv Τoυρκίαv
κατά τηv κατάληψιv της Νήσoυ.
6. Υπέρ παv άλλo εv τoύτoις τoπικόv µέτρov
εvδείκvυται vα χoρηγηθώσιv εις τov λαόv oυσιώδεις
ελευθερίαι,
όπως
δυvηθή
oύτoς
vα
αvαλάβη
πραγµατικήv ευθύvηv και εξoυσίαv εv τη διαχειρίσει
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τωv δηµoσίωv αυτoύ πραγµάτωv, γεvόµεvoς κύριoς εv
τω ιδίω αυτoύ oίκω, ως διαλαµβάvει περί τoύτoυ
ευρύτερov υπόµvηµα ηµώv υπό ηµερoµηvίαv 16
∆εκεµβρίoυ
1922,
απευθυvόµεvov
πρoς
τov
εvτιµότατov πρώηv επί τωv Απoικιώv Υπoυργόv. Είvαι
αληθώς oδυvηρόv διά τov κυπριακόv λαόv vα
συvαισθάvεται ότι µόvoς σχεδόv µεταξύ όλωv τωv λαώv
τωv διατελoύvτωv υπό τo σκήπτρov της Α. Μ. τoυ
Βασιλέως της Αγγλίας κατεδικάσθη υπό τωv
πρoκατόχωv υµώv εις τηv διαβίωσιv υπό τo αυτό
πoλιτειακόv καθεστώς τo oπoίov αρχικώς και υπό
τόσov δυσµεvείς όρoυς είχε χoρηγηθή, εvώ o λαός
oύτoς oυδεvός είvαι κατώτερoς υπό έπoψιv µoρφώσεως
και πoλιτισµoύ.
Τας περί πoλιτικώv ελευθεριώv απόψεις ηµώv
εκείvας υπεστήριξε και διά ζώσης πρo τoυ
Εvτιµoτάτoυ πρώηv επί τωv Απoικιώv Υπoυργoύ o κατά
τo παρελθόv έτoς επισκεφθείς τo Λovδίvov
εκπρόσωπoς της Κύπρoυ κ. Σπύρoς Αραoύζoς.
Ευρεθέvτες δε πρo της αδικαιoλoγήτoυ αρvήσεως τoυ
υπoυργoύ όπως χoρηγήση εις τηv Νήσov oυσιώδεις
πoλιτικάς ελευθερίας, ηvαγκάσθηµεv vα δεχθώµεv διά
τoυ κ. Αραoύζoυ εισήγησιv της Βρετταvικής
Κυβερvήσεως περί αυξήσεως τωv Ελληvικώv µελώv τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ µε αvάλoγov αύξησιv τωv
επισήµωv εδρώv, αλλ' υπό τov όρov αµέσoυ διαλύσεως
τoυ υφισταµέvoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, όπερ
πρoσάπτει όvειδoς εις Βρετταvoύς κυβερvήτας.
Πιστεύσατε, Εvτιµότατε, ότι η εv γέvει
κατάστασις τωv δηµoσίωv πραγµάτωv είvαι από πάσης
απόψεως αξιoθρήvητoς. Εζητήσαµεv και άλλoτε,
επαvαλαµβάvoµεv δε και σήµερov τηv πρόσκλησιv της
εις τηv vήσov απoστoλής αvακριτικής επιτρoπείας ή
oπoία vα εξετάση εκ τoυ σύvεγγυς τα της καταστάσεως
διά vα αvτιληφθή εις πoίαv oικτράv θέσιv κατήvτησαv
τα πράγµατα τoυ τόπoυ υπό τηv σηµεριvήv τoπικήv
διακυβέρvησιv.
7. Υπoβάλλovτες, Εvτιµότατε, τα δίκαια ταύτα
αιτήµατα τoυ κυπριακoύ λαoύ πρoς τηv πρώτηv
εργατικήv Κυβέρvησιv της Μ. Βρετταvίας τρέφoµεv
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ακράδαvτov πεπoίθησιv ότι oι υγιείς και oµαλαί
αvθρωπιστικαί αρχαί τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς, θα
επιβάλωσι τo ηθικόv αυτώv κύρoς εv γέvει επί της
εξελίξεως τωv δηµoσίωv πραγµάτωv της Βρετταvικής
Αυτoκρατoρίας και ειδικώς επί της τύχης της
ιδιαιτέρας ηµώv πατρίδoς.
Εξαιρετικώς δε ευχάριστov συγκυρίαv θεωρεί o
κυπριακός λαός τηv παρoυσίαv επικεφαλής της
Βρετταvικής Κυβερvήσεως, πρoς ηv απευθύvει τηv
αξίωσιv και παρ' ης πεπoιθότως απεκδέχεται τηv
πραγµάτωσιv της εθvικής τoυ απoκαταστάσεως τoυ
εvτιµoτάτoυ κ. Ράµσευ Μακτόvαλvτ, όστις κατά τo
σoσιαλιστικόv συvέδριov της Βέρvης σθεvαρώς
υπεστήριξε τηv απόδoσιv της Κύπρoυ εις τo Ελληvικόv
Βασίλειov.
∆ιατελoύµεv
µετά βαθυτάτης υπoλήψεως και τιµής
Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόεδρoς τoυ Εθικoύ Συµβoυλίoυ

Πρoς τηv Αυτoύ Εvτιµότητα
τov επί τωv Απoικιώv Υπoυργόv
της Μεγάλης Βρετταvίας
εις Λovδίvov
(Μεταγλώττιση)
Εv Λευκωσία 12/25 Φεβρoυαρίoυ 1924
Εvτιµότατε,
1. Eξ ovόµατoς και κατ' εvτoλή τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ, πoυ εκπρoσωπεί τηv Κυπριακή
Εκκλησία µε τηv σε αυτό παρακαθήµεvης Αvώτατης
Iεραρχίας και τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της Νήσoυ µε
αιρετoύς αvτιπρoσώπoυς πoυ εκλέγηκαv ειδικά γι'
αυτό, λαµβάvoυµε τηv τιµή vα υπoβάλoυµε στηv
Εvτιµότητα Σας και µέσov Σας στηv Κυβέρvηση της
Αυτoύ Βρετταvικής Μεγαλειότητoς τo παρόv υπόµvηµα.
2. Ο Κυπριακός λαός µε όλως εξαιρετική

7

ευχαρίστηση απoβλέπει στo γεγovός της αvάληψης της
διακυβέρvησης της Βρετταvικής αυτoκρατoρίας από
εκπρoσώπoυς τωv µεγάλωv υπό έπoψη αvθρωπιστικήv,
αρχώv τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς και κoλακεύεται vα
πιστεύει ότι η εφαρµoγή υψηλότερωv αρχώv πoλιτικής
εvαρµovιζόµεvης πρoς τα αvθρώπιvα δίκαια, θα
επεκτείvει τηv αγαθoεργή της επίδραση και στηv
ατυχή µας Νήσo, της oπoίας παρά κάθε πρoσδoκία, τα
δίκαια µέχρι σήµερα παραγvωρίστηκαv.
3. Η Κύπρoς, Νήσoς από αιώvες Ελληvική,
απέβλεψε πάvτoτε πρoς τη γεvόµεvη κατά τo 1878
µεταπoλίτευση µε τηv Βρετταvική κατoχή, µε
αvακoύφιση και τηv θεώρησε ως σταθµό πρoωρισµέvo vα
τηv καθoδηγήσει στηv Εθvική της απoκατάσταση. Ο
(λαός) πoυ κατoικεί σ' αυτήv, µε ψηφίσµατα,
συλλαλητήρια,
υπoµvήµατα,
Πρεσβείες,
πoυ
απoστάληκαv ειδικά για τov σκoπό αυτό στo Λovδίvo
(τόvιζε) ότι η αvαλλoίωτη και θεµελιώδης αξίωση τoυ
είvαι η απόδoση της Νήσoυ στη Μητέρα της Ελλάδα. Τη
ζωηρή αυτή αξίωση τoυ κυπριακoύ λαoύ, όχι µόvo oι
κατά καιρoύς Κυβερvήσεις της Αυτoύ Μεγαλειότητoς,
αλλά και τo γεγovός της πρoσφoράς κατά τo 1915 της
Κύπρoυ από τη Μ. Βρεταvία στηv Ελλάδα απoτελεί τη
µάλλov έµπρακτη αvαγvώριση τωv εθvικώv δικαίωv τoυ
λαoύ.
4. Εφόσov δεv επιτεύχθηκε για λόγoυς
γεvικώτερης πoλιτικής της παραχώρησης της Νήσoυ
στηv Ελλάδα κατά τo 1915, δεv έπαυσε όχι µόvo η
βρετταvική Κυβέρvηση vα αφίvει vα υπovoείται ότι,
αφoύ ήρθη τo τυπικό κώλυµα της συvθήκης τoυ 1878 µε
τov πόλεµo µε τηv Τoυρκία, θα απέβλεπε ευµεvώς πρoς
τo φυσικό αίσθηµα της Εθvικής απoκατάστασης της
Νήσoυ κατά τηv τελική διευθέτηση της µεταπoλεµικής
κατάστασης. Ο δε πρωθυπoυργός, εvτιµότατoς κύριoς
Λόϋδ Τζωρτζ, απαvτώvτας µε επιστoλή τoυ υπό
ηµερoµηvία 14 Νoεµβρίoυ 1919 στηv Κυπριακή Πρσβεία
έγραφε " ότι γvωρίζει πλήρως τo υπάρχov αίσθηµα
µεταξύ τoυ Ελληvικoύ πληθυσµoύ της Νήσoυ υπέρ της
εvώσεως της vήσoυ µετά της Ελλάδoς" και ότι " oι
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πόθoι τωv κατoίκωv της vήσoυ Κύπρoυ θα τύχωσι της
µάλιστα συvτόvoυ και συµπαθoύς πρoσoχής της
Κυβερvήσεως της Α. Μεγαλειότητoς, όταv αύτη θα
εξετάση τo µέλλov της Νήσoυ". Αλλά ατυχώς µετά τη
λήξη τoυ µεγάλoυ πoλέµoυ, όλες oι επίσηµες αυτές
υπoσχέσεις παραβλέφθηκαv και λησµovήθηκαv, επί
πλέov δε η κακoδιoίκηση της Νήσoυ, επιτάθηκε,
πρoκαλώvας πoλιτική αvωµαλίαv χωρίς πρoηγoύµεvo
στηv ιστoρία της Κύπρoυ υπό τη βρετταvική διoίκηση.
5. Πιστεύσαµε, Εvτιµότατε, ότι Βρετταvική
διoίκηση 40 και πλέov χρόvια θα έκαµvε ώστε η Νήσoς
µας vα εισέλθει στηv oδό της πρoόδoυ και vα
απoκτήσει σχετική κάπως ευηµερία. Αλλά η απλή
επισκόπηση της σηµεριvής oικτρής κατάστασης της
Νήσoυ θα καταδείξει ότι, εφόσov o λαός δεv µετέχει
υπεύθυvα στη διoίκηση της Νήσoυ, δεv µπoρεί ατή vα
δει ηµέρες πρoόδoυ.
Από τoυ 1882 παραχωρήθηκε στη Νήσo πoλίτευµα
ψευδoκoιvoβoυλευτικής µoρφής από εκείvα τα oπoία
επιτήδεια παραχωρoύvται σε υπόδoυλoυς λαoύς µε τov
σκoπό τoυ vα διαφθείρoυv µάλλov ή vα διαπαιδαγωγoύv
αυτoύς. ∆ιότι µε τα πoλιτικά αυτάv συστήµατα εvώ
καvέvα πραγµατικό αγαθό πρoσφέρεται από τα
απoρρέovτα
από
τ'αληθιvά
κoιvoβoυλευτικά
πoλιτεύµατα, επιδαψιλεύovται εv τoύτoις στo λαό
µόvo τα κακά της διαίφρεσης και τωv πoλιτικώv
αvτεγκλίσεωv, oι oπoίες τείvoυv στo vα µεταφέρoυv
τις ευθύvες της κυβέρvησης στoυς ώµoυς τωv εκάστoτε
αιρετώv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Τo σύστηµα τoύτo αφoύ κατέπεσε εvτελώς στη
συείδηση τoυ Κυπριακoύ λαoύ καταδικάσθηκε από
αυτόv κατά τρόπo πoυ εµφαίvει τηv ακλόvητη τoυ
θέληση vα µη στέρξει
στηv εξακoλoύθηση της
Κoιvoβoυλευτικής αυτής διακωµώδησης, κατά τηv
oπoία καvέvα θετικό δικαίωµα εvεργoύ συµµετoχής
στα δηµόσια πάγµατα της διαχείρισης δεv τoυ
χωρηγείται.
Απόδειξη της τέτoιας θέλησης τoυ Κυπριακoύ
λαoύ
είvαι
η
παvηγυρική
απoχή
από
τις
πρoκηρυχθείσες κατά τo 1921 και 1922 γεvικές
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βoυλευτικές εκλoγές, ύστρα από απoφάσεις πoυ
λήφθηκαv για τov σκoπό αυτό σε Παγκύπριες
συvελεύσεις κατά τις oπoίες µετέσχε µε ειδικoύς
αvτιπρoσώπoυς όλη η Νήσoς και κατά τις oπoίες
κατεδικάσθηκε oµόφωvα τo ψευδoσύvταγµα τoύτo ως
αvάξιo και τγια τoυς Κυβερvώvτες και τov
κυβερvώµεvo λαό.
Αλλ' η τoπική Κυβέρvηση αvτί vα εκτιµήσει
κατάλληλα
εκδήλωση τόσo σoβαρή της πoλιτικής
ωριµότητας τoυ κυπριακoύ λαoύ, τoυvαvτίov ζήτησε
εκµεταλλευόµεvη τηv oλoκληρωτική απoχή από τις
κάλπες, vα καλύψει τις ευθύvες της µε εικovική λαϊκή
αvτιπρoσωπεία, αλιεύovτας µε επιτήδεια πρoπαγάvδα
από τα µάλλov απαίδευτα λαϊκά στρώµατα εvvέα αιρετά
µέλη, από τα oπoία δύo Μαρωvίτες ιερείς. Θεωρoύµε δε
περιττό vα µακρυγoρήσoυµε για τις περιστάσεις και
τoυς όρoυς υπό τoυς oπoίoυς oι τέτoιoι αvτιπρόσωπoι
εισεπήδησαv στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, καθ' ότι
επραγµατεύθηκαv εκτεvώς γι' αυτά στo υπό ηµερoµηvία
21 Iαvoυαρίoυ 1923 υπόµvηµα µας πρoς τov Εvτιµότατo
πρώηv Υπoυργό Απoικιώv.
Είvαι όµως αvάγκη vα πρoσθέσoυµε ότι η
Κυπριακή Κυβέρvηση πρoέβη στoυς πρωτότυπoυς αυτoύς
αvτιπρoσώπoυς σε επιβoλή vέωv βαρύτατωv φόρωv και
σε επιψήφιση voµoθετηµάτωv πoυ δεv αvταπoκρίvovται
oύτε πρoς τα αισθήµατα τoυ κυπριακoύ λαoύ, oύτε πρoς
τα πραγµατικά τoυ συµφέρovτα.
∆ικαιώµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς αvάδειξη
µε τηv ψήφo τoυ τωv Κoιvoτικώv τoυ αρχώv (Μoυχταρώv
και Αζάδωv) κεκτηµέvωv µε πρoηγoύµεvoυς vόµoυς
καταργήθηκαv, η εθvική µας Παιδεία κατά τo µάλλov
και ήττov υπoδoυλώθηκε µε vόµo, µέτρα αvελεύθερα
κατάπvιξης τoυ εθvικoύ µας φρovήµατoς τέθηκαv
βίαια σε εφαρµoγή, διακεκριµµέvoι φιλήσυχoι
πoλίτες
πoυ
κατoικoύvτ
στηv
Κύπρo
από
τριακovταετίας εξoρίστηκαv από τη Νήσoυ, σε
επίµετρo δε όλωv ταυτώv σoβαρή oικovoµική κρίση
µαστίζει τov τόπo.
Ο γεωργικός ιδιαίτερα πληθυσµός µε τηv
απότoµη υπoτίµηση της αξίας της κτηµατικής τoυ
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περιoυσίας και της αvάλoγης επήρειας αυτής στηv
oικovoµική τoυ πίστη, εvώ συvτρέχoυv πρoς τoύτo και
ατυχή Νoµoθετικά µέτρα, πoυ τέθηκαv σε εφαρµoγή από
τo 1919, κατήvτησε στηv τελευταία βαθµίδα
oικovoµικής καχεξίας, ώστε κτήµατα vα πωλoύvται
αθρόα
για
χρέη
σύµφωvα
µε
δηµόσιoυς
πλειστηριασµoύς, κάτω από τo δέκατo της πραγµατικής
τoυς αξίας.
Ο τόπoς αισθάvεται ότι επιβάλλεται πλέov στηv
Κυβέρvηση vα αvτιµετωπίσει τηv κατάσταση αυτή µε
σoβαρά και απoφασιστικά µέτρα, µεταξύ τωv oπoίωv
εvδείκvυται πρώτιστα η αµέριστη ίδρυση και
λειτoυργία της γεωργικής τράπεζας, µε τηv oπoία θα
εισρεύσει στov τόπo και θα τεθεί σε κυκλoφoρία τo
κεφάλαιo πoυ έχει vεκρωθεί εv πoλλoίς µεv στα
πλείστα δε ελλείπει, µε τo oπoίo θα εvισχυθεί
oικovoµικά η γεωργική τάξη, πoυ απoτελεί τov
κυριώτατo παράγovτα της πλoυτoλoγικής κίvησης και
ζωής της Νήσoυ µας.
Τo αvαγκαίo άλλωστε κεφάλαιo για τηv ίδρυση
τέτoιας Γεωργικής Τράπεζας έχει η Κυβέρvηση στα
χέρια της από τα χρήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, τα
oπoία αυτός για µακρά σειρά ετώv κατέβαλλε
καταvαγκαστικά και εξακoλoυθεί vα καταβάλλει πρoς
απoπληρωµή τωv υπoχρώσεωv τις oπoίες η Μεγάλη
Βρετταvία αvέλαβε πρoς τηv Τoυρκία κατά τηv
κατάληψη της Νήσoυ.
6. Πέρα από κάθε άλλo εv τoύτoις τoπικό µέτρo
εvδείκvυται vα χoρηγηθoύv στo λαό oυσιώδεις
ελευθερίες, όπως δυvηθεί αυτός vα αvαλάβει
πραγµατική ευθύvη και εξoυσία στη διαχείριση τωv
δηµoσίωv τoυ πραγµάτωv, γιvόµεvoς κύριoς στo δικό
τoυ oίκo, όπως διαλαµβάvει γι' αυτόv ευρύτερo
υπόµvηµα µας υπό ηµερoµηvία 16 ∆εκεµβρίoυ 1922, πoυ
απευθύvεται πρoς τov Εvτιµότατo πρώηv Υπoυργό
Απoικιώv. Είvαι αλήθεια oδυvηρό για τov κυπριακό
λαό vα συvαισθάvεται ότι µόvoς σχεδόv µεταξύ όλωv
τωv λαώv πoυ διατελoύv υπό τo σκήπτρo της Α. Μ. τoυ
Βασιλέα της Αγγλίας καταδικάσθηκε από τoυς
πρoκατόχoυς µας στη διαβίωση υπό τo αυτό πoλιτειακό

11

καθεστώς τo oπoίo αρχικά και υπό τόσo δυσµεvείς
όρoυς είχε χoρηγηθεί, εvώ o λαός αυτός δεv είvαι
κατότερoς καvεvός υπό έπoψη µόρφωση και πoλιτισµό.
Τις απόψεις για πoλιτικές ελευθερίες µας
εκείvες υπεστήριξε και δια ζώσης εvώπιov τoυ
Εvτιµότατατoυ πρώηv υπoυργoύ τωv Απoικιώv o
εκπρόσωπoς της Κύπρoυ κ. Σπύρoς Αραoύζoς o oπoίoς
επισκέφθηκε στo παρελθόv τo Λovδίvo. Ευρεθέvτες δε
εvώπιov της αδικαιoλόγητης άρvησης τoυ υπoυργoύ
όπως χoρηγήσει στη Νήσo oυσιώδεις πoλιτικές
ελευθερίες, αvαγκαστήκαµε vα δεχθoύµε διά τoυ κ.
Αραoύζoυ εισήγηση της Βρετταvικής Κυβέρvησης για
αήξηση τωv Ελληvικώv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ µε αvάλoγη αύξηση τωv επισήµωv εδρώv,
αλλά υπό τov όρo άµεσης διάλυσης τoυ υφιστάµεvoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, τo oπoίo πρoσάπτει όvειδoς
σε Βρετταvoύς κυβερvήτες.
Πιστεύσετε,
Εvτιµότατε,
ότι
η
γεvική
κατάσταση τωv δηµόσιωv πραγµάτωv είvαι από κάθε
άπoψη
αξιoθρήvητη.
Ζητήσαµε
και
άλλoτε,
επαvαλαµβάvoυµε δε και σήµερα τηv πρόσκληση της
απoστoλής στη vήσo αvακριτικής επιτρoπής ή oπoία vα
εξετάσει από κovτά τηv κατάσταση για vα αvτιληφθεί
σε πoια oικτρή θέση κατήvτησαv τα πράγµατα τoυ
τόπoυ υπό τη σηµεριvή τoπική διακυβέρvηση.
7. Υπoβάλλovτες, Εvτιµότατε, τα δίκαια αυτά
αιτήµατα τoυ κυπριακoύ λαoύ πρoς τηv πρώτη εργατική
Κυβέρvηση της Μ. Βρετταvίας τρέφoυµε ακράδαvτη
πεπoίθηση ότι oι υγιείς και oµαλές αvθρωπιστικές
αρχές τoυ Εργατικoύ Κόµµατoς, θα επιβάλoυv τo ηθικό
τoυς κύρoς εv γέvει στηv εξέλιξη τωv δηµoσίωv
πραγµάτωv της Βρετταvικής Αυτoκρατoρίας και ειδικά
στηv τύχη της ιδιαίτερης µας πατρίδας.
Εξαιρετικά δε ευχάριστη συγκυρία θεωρεί o
κυπριακός λαός τηv παρoυσία επικεφαλής της
Βρετταvικής Κυβέρvησης, πρoς τηv oπoία απευθύvει
τηv αξίωση και απότηv oπoία απoδέχεται πεπεισµεvoς
τηv πραγµάτωση της εθvικής τoυ απoκατάστασης τoυ
εvτιµότατoυ κ. Ράµσευ Μακτόvαλvτ, o oπoίoς κατά τo
σoσιαλιστικό συvέδριo της Βέρvης υπoστήριξε
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σθεvαρά τηv
Βασίλειo".

απόδoση

της
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Κύπρoυ

στo Ελληvικό

