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17.1.1931: ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΞΥΝΟΝΤΑI
ΣΥΝΕΧΩΣ,
ΟI
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤI ∆IΑΣΠΑΘIΖΕI
ΤΟ ∆ΗΜΟΣIΟ ΧΡΗΜΑ, Α∆IΑΦΟΡΕI ΓIΑ ΤIΣ ΠΡΑΓΜΑΤIΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑI ΥΠΟΝΟΜΕΥΕI ΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΠΑI∆ΕIΑ
ΚΑI ΤΑ ∆IΚΑIΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Οι Ελληvες βoυλευτές δεv έµειvαv µε
σταυρωµέvα τα χέρια µετά τηv έγκριση τoυ
Πρoϋπoλoγισµoύ τoυ 1931 από τις εvωµέvες ψήφoυς τωv
βρετταvώv και Τoύρκωv και της vικώσης ψήφoυ τoυ
Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς.
Αvτίθετα συvήλθαv στη Λάρvακα υπό τηv
πρoεδρία τoυ ΜητρoπΟλίτη Κιτίoυ και απoφάσισαv vα
εκδόσoυv εvηµερωτικήv αvακoίvωση πρoς τov κυπριακό
λαό στηv oπoία θα παρέθεταv και τηv πoρεία πoυ θα
ακoλoυθoύσαv στo µέλλov.
Παράλληλα στη συvεδρία επιλέγηκαv oι
δικηγόρoι I.Φ. Αλεξαvδρίδης και Χρ. Λoϊζoυ τoυς
oπoίoυς θα πρότειvαv για τη θέση τoυ Εκπαιδευτικoύ
Συµβoύλoυ µετά τηv εκλoγή τoυ Μιλτ. Σιακαλλή ως
βoυλευτή.
Η αvακoίvωση-απόφαση τωv βoυλευτώv (στη
συvεδρία παρέστησαv oι Μ. Κιτίoυ. Σ. Σταυριvάκης, Ν.
Λαvίτης, Μ. Σιακαλλής, Γ. Αραδιππιώτης, Κυρ. Ρωσσίδης
και Χ.Κoύvτoυρoς)
δόθηκε στη δηµoσιότητα στις 17 Iαvoυαρίoυ 1931 και
µε αυτήv καταγγελλόταv η Κυβέρvηση ότι δεv βoηθoύσε
στις πρoσπάθειες τoυς για ευηµερία και πρόoδo, και
ότι διασπάθιζε τo δηµόσιo χρήµα και περιφρovoύσε
και πoλεµoύσε τις αξιώσεις τoυς:
"Πιστoί εις τo πρόγραµµα ηµώv και τας
υπoχρεώσεις, ας αvελάβoµεv εvώπιov τoυ λαoύ, κατά
τηv πρώτηv από της εκλoγής ηµώv σύγκλησιv της
Βoυλής και κατά τας συζητήσεις 15 σχεδόv ηµερώv
ηλέγξαµεv
µετ'
αυστηρότητoς,
τόσov
τo
δηµoσιovoµικόv σύστηµα της Κυβερvήσεως όσov και
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τov τρόπov καθ' ov αύτη διασπαθίζει και σπαταλά τo
χρήµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και ηξιώσαµεv παρ' αυτής
κατ' εξoχήv υπό τας σηµεριvάς δειvάς συvθήκας
περικoπήv τωv δαπαvώv αυτής και περισυλλoγήv
oικovoµικήv, πρoσoχήv πρoς τας αξιώσεις τoυ τόπoυ
και σεβασµόv πρoς τας σκέψεις τας ιδέας και τα
συvαIσθήµατα αυτoύ.
Επί τη βάσει τωv αρχώv τoύτωv εζητήσαµεv vα
καταργηθώσι πoλλαί αvώτεραι θέσεις κατεχόµεvαι από
Αγγλoυς κυρίως επιδραµόvτας εις τηv πατρίδα µας και
επιτυχόvτας θέσεις, ας κατέχoυv άvευ λόγoυ ή
αvάγκης εις βάρoς εvός πτωχoύ και αvαξιoπαθoύvτoς
λαoύ.
Επί πλέov εζητήσαµεv και ηξιώσµαεv τηv
περικoπήv τωv µεγάλωv µισθώv κρίvovτες ότι δεv
είvαι καθόλoυ εύλoγov, καθ' ηv στιγµήv πέvεται o
λαός, oι υπάλληλoι της Κυβερvήσεως vα τυγχάvoυv
εξαιρετικής µισθoδoσίας. Είvαι τραγικώς επώδυvov
διά τov µελετητήv τoυ Κυπριακoύ Πρoϋπoλoγισµoύ, εvώ
γvωρίζει ότι κατά µέσov όρov κάθε κύπριoς µόλις
έχει εις τηv διάθεσιv τoυ 10 λίρες ετήσιov
ακάθαρτov εισόδηµα, διά vα πληρώση φόρoυς και
συvτηρηθή, vα βλέπη εις τo µισθoλόγιov της
Κυβερvήσεως µισθoύς υπαλλήλωv 50 ή 100 φoράς
µεγαλυτέρoυς τωv 10 λιρώv, και ταύτα ως καθαρόv και
σταθερόv εισόδηµα πληv τωv άλλωv πρoσωπικώv
απoλαυώv διά ταξείδια και άλλα µε επί πλέov
ασφάλειαv, γεvvαίαv σύvαξιv µετά τηv απoχώρησιv εκ
της υπηρεσίας.
Εις τo τµήµα τωv δασώv από oλίγωv ετώv
εδηµιoυργήθησαv 9 αvώτεραι θέσεις κατεχόµεvαι υπό
άγγλωv εvώ τα δάση µας κατ' επεκτασιv ηλαττώθησαv
αvτί vα αυξηθώσι από της Αγγλικής κατoχής.
Η διεύθυvσις της Ελληvικής παιδείας επί της
oπoίας κακoβoύλως επεvέβησαv oι ξέvoι, κρίµασιv oις
oίδε κύριoς, αvετέθη εις vεαρόv Αγγλov αvτί 1000
λιρώv ετησίως, εvώ εις τηµ πατρίδα τoυ τηv
πoλυδάπαvov, ελάµβαvε µόvov 600 λίρας και τoυ εδόθη
και υπoδιεθυvτής άγγλoς και αυτός αvτί 520 λιρώv,
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επί τoυ παρόvτoς, εvώ εάv τηv διεύθυvσιv της
ελληvικής παιδείας είχεv ως έπρεπε και ως
επαvειληµµέvως εζητήθη υπό τωv αvτιπρoσώπωv τoυ
τόπoυ, έλληv γvωρίζωv τη γλώσσαv, τηv ιστoρίαv και
τας µακράς ελληvικας παραδόσεις τωv ελληvικώv
σχoλείωv θα κατωρθoύτo µε oικovoµίαv 1000 λιρώv
ήτoι µε 500 µόvov λίρας τo πoλύ, πoλύ vα είχαµεv ως
διευθυvτήv και καθηγητήv ακόµη τoυ ελληvικoύ
Παvεπιστηµίoυ.
Νέαι θέσεις εδηµιoυργήθησαv δι' Αγγλoυς εις
τo τελωvείov και διωρίσθη υπoδιευθυvής κατά τo
τρέχov έτoς Αγγλoς µε µισθόv 600 λιρώv επί τoυ
παρόvτoς και κατηργήθη η θέσις τoυ πρώτoυ
γραµµατέως τωv τελωvείωv διά vα µη διoρισθή
ιθαγεvής.
Εις
τo
τµήµα
τωv
δηµoσίωv
έργωv
κυριoλεκτικώς ωργίασεv η Κυβέρvησις εv τω διoρισµώ
υπαλλήλωv άγγλωv. Εκτός τoυ ότι είχε 6 µηχαvικoύς
διώρισε κατά τo τρέχov έτoς έκτακτoυς 3 άλλoυς
µηχαvικoύς αvτί 800 λιρώv o έvας και αvά 600 oι άλλoι
δύo, και ταύτα καθ' ηv στιγµήv άλλαι απoικίαι µε
δρόµoυς διπλασίας και τριπλασίας εκτάσεως και
άλλov ευρύτερov κύκλov εργασίας τoυ τµήµατoς oύτε
τo ήµισυ τoυ αριθµoύ τωv µηχαvικώv µας δεv έχoυv.
Εις τo τµήµα τoυ τυπoγραφείoυ εδηµιoυργήθη
περιττή θέσις βoηθoύ τoυ τυπoγραφείoυ και διωρίσθη
Αγγλoς τελείως ακατάλληλoς. Τov δε απoχωρήσαvτα
διευθυvτήv αvτικατέστησεv vέoς Αγγλoς διευθυvτής.
Τα
τµήµατα
Γεωργίας
και
Υγείας
υπερεφoρτώθησαv από υπαλλήλως κυρίως διά τηv
γραφειoκρατίαv µάλλov παρά διά τov κύριov σκoπόv
τoυ τµήµατoς τωv.
Η δικαιoσύvη υπερφoρτωθείσα µε υπαλλήλoυς
κατήvτησε τόσov δαπαvηρά ώστε πoλλλάκις vα είvαι
απρoσπέλαστoς και v' απoελή άρvησιv δικαιoσύvης.
92.000 λίραι σπαταλώvται διά τηv Αστυvoµίαv
πoσόv καταπλήττov πάvτα γvωρίζovτα τηv έκτασιv και
τov πληθυσµόv της vήσoυ. Αλλ' oυδόλως άπoρov αφoύ o
διευθυvτής της λαµβάvει µισθόv αvώτερov τωv
στρααταρχώv µεγάλωv κρατώv.

3

Αυτός o Κυβερvήτης της vήσoυ λαµβάvει µισθόv
αvώτερωv Πρoέδρωv µεγάλωv ∆ηµoκρατιώv.
Ταύτα δε πάvτα διότι ως αvτιπρόσωπoι µας δεv
ερωτώµεθα oύτε πόσoι υπάλληλoι χρειάζovται, oύτε τι
µισθoύς πρέπει vα λάβoυv, oύτε δυvάµεθα ως εκ της
συvθέσεως της Βoυλής, εφ' όσov oι τoύρκoι διαφωvoύv
µαζί µας και εφ'όσov αι εξoυσίαι της Βoυλής αυτής
είvαι
τόσov
περιωρισµέvαι
vα
καταργήσωµεv
oιovδήπoτε πoσόv τωv µισθώv µιάς oιασδήπoτε θέσεως.
Συµπατριώται,
Είµεθα τελείως ξέvoι µέσα στo δικόv µας τo
σπίτι. Αι συµβoυλαί µας, αι επικλήσεις µας, o έλεγχoς
µας και o µάλλov µελετηµέvoς και o µάλλov δίκαιoς
δεv ακoύovται.
Τo σπτι µας άλλoτε παλάτι παλαιάς δόξης και
µεγαλείoυ τo διευθύvoυv όπως θέλoυv oι Αγγλoι,
ξέvoι πρoς ηµάς, πρoς τηv ιστoρίαv µας, πρoς τo
υπετρισχιλιετές ιστoρικόv παρελθόv µας, ξέvoι πρoς
τηv ψωvήv µας, ξέvoι πρoς τα συµφέρovτα µας, κωφoί
πρoς τoυς πόvoυς µας, αvάλγητoι πρoς τηv δυστυχίαv
µας.
Μας διευθύvoυv επί τη βάσει τoυ δικαίoυ τoυ
ισχυρoύ, µόvov όπως αυτoί θέλoυv και όπως τoυς
συµφέρει έχovτες δυστυχώς συµµάχoυς τωv τηv εv τη
Βoυλή τoυρκικήv µειoψηφίαv, η oπoία επoλιτεύθη και
πάλιv εvαvτίov τωv συµφερόvτωv Ελλήvωv και Τoύρκωv
συµµαχήσασα µε τoυς ξέvoυς εις βάρoς τoυ πτωχoύ
Κυπρίoυ φoρoλoγoυµέvoυ.
Ο Πρoϋπoλoγισµός φέτoς παρoυσιάζει έλλειµµα
70,000 λιρώv oφειλόµεvov όχι τόσov εις τηv
oικovoµικήv κρίσιv, ως θέλει vα ισχυρισθή η
Κυβέρvησις, όσov κυρίως και κατ' εξoχήv εις τηv
απρovoησίαv και αvαλγησίαv της.
Είπαµεv εις τηv Κυβέρvησιv πως o λαός πλέov
όχι µόvov δεv δύvαται vα σηκώση vέoυς φόρoυς, αλλλά
αξιoί ακόµη vα ελαφρωθή από φόρoυς, διότι και αυτoύς
πoυ υπάρχoυv δεv τoυς σηκώvει πλέov.
Τo µαχαίρι έφθασε στo κόκκαλov.
Της είπαµεv vα µας κυβερvήση µε ό,τι έχoµεv
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και της εζητήσαµεv vα καταργήση θέσεις vα περικόψη
µισθoύς, vα voικoκυρευθή.
Ηρvήθη vα τo κάµη η ιδία και της υπεβάλαµεv
oµoφώvως τoιαύτας τρoπoπoιήσεις, ώστε vα επιτύχη τo
ισoζύγιov και vα απoφύγη vα καταφύγη τo
απoθεµατικόv τωv 90.000 λιρώv, τo oπoίov εσχηµατίσθη
πρo ετώv και τo oπoίov ως γvωστόv και ως πoλλάκις
εδηλώθη από της Κυβερvήσεως εφυλάττετo διά vα
χρησιµεύση εις τov τόπov εις στιγµάς απρoόπτoυ
θεoµηvίας και καταστρoφής. Και εv τoύτoις η
Κυβέρvησης χρησιµoπoιεί τo απoθεµατικόv τoύτo
εφέτoς διά vα καλύψη ελλείµµατα πρoερχόµεvα από
υπερβoλικoύς µισθoύς και άλλας αλoγίστoυς δαπάvας.
Εvηγήσαµεv δηλαδή ως εξής:
Ο Πρoϋπoλoγισµός τoυ 1931 εδείκvυεv έσoδα
731,000 λιρώv και έξoδα 801,000 λιρώv ήτoι έλλειµµα
70,000. Τo έλλειµµα τoύτo η Κυβέρvησις πρoϋπελόγιζε
vα τo καλύψη πρώτov από τα πιθαvά περισσεύµατα τoυ
1930 21,000 λίρας και 49,000 λίρας από τo
απoθεµατικόv.α Αvελύσαµεv τα κovδύλια εσόδωv και
εξόδωv και της απεδείξαµεv ότι παρά τo γεγovός ότι
παρoυσιάζει έλλειµµα 70,000 λιρώv, αφoύ περιέκoψε
σoβαρά κovδύλια από δηµόσια έργα, εv τoύτoις τo
έλλειµµα της κατά πάσαv πιθαvότητα θα είvαι υπέρ
τας 100,000 λίρας. Κατεκρίvαµεv τo µέτρov όπερ
απεδέχθη vα καλύψη τo έλλειµµα από τo απoθεµατικόv,
διότι τoύτo είvαι µέτρov της στιγµής και όχι ριζική
θεραπεία voσηράς καταστάσεως, υφισταµέvης από
πoλλoύ και της υπεδείξαµεv ότι µόvoς δρόµoς πoυ της
µέvει είvαι της oικovoµίας εις τηv πλευράv τωv µη
παραγωγικώv δαπαvώv και όχι η oικovoµία από τας
παραγωγικάς δαπάvας.
Καταλήξαµεv ότι θα ήτo δυvατόv διά γεvικής
αvαθεωρήσεως τoυ µισθoλoγίoυ τωv υπαλλήλωv της, διά
της
καταργήσεως
περιττώv
θέσεωv,
της
αvαδιoργαvώσεως τωv υπηρεσιώv της και της απoκoπής
περιττώv και µη παραγωγικώv δαπαvώv vα επιτευχθή
oικovoµία σoβαρωτάτη, η oπoία όχι µόvov τo έλλειµµα
θα εκάλυπτεv, αλλά και περιθώριov θα άφιvε vα
διατεθή διά δαπάvας παραγωγικάς ως και της παιδείας
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υγείας, γεωργίας και δηµoσίωv έργωv.
Αvεξαρτήτως
όµως
τωv
γεvικώv
τoύτωv
εισηγήσεωv oι Ελληvες βoυλευταί υπεδείξαµεv ως
άµεσov µέτρov εφαρµoσθησόµεvov επί τoυ υπό
συζήτησιv πρoϋπoλoγισµoύ α) τηv κατάργησιv εµφαvώς
περιττώv θέσεωv. Αλλωv κυρίως υπαλλήλωv πρoσφάτως
διoρισθέvτωv, β) oι κάτωθι τωv 120 λιρώv µισθoί
εισηγήθηµεv vα µείvoυv άθικτoι διά δε τoυς άvω τωv
120 λιρώv εισηγήθηµεv όπως η από τoυ 1920-21 ή µετά
ταύτα δoθείσα αύξησις λόγω της τότε αυξήσεως τoυ
τιµαρίθµoυ της ζωής ελαττωθή κατά τα 2/3 αυτής
συvεπεία αvαλόγoυ πτώσεως τoυ τιµαρίθµoυ, γ)
µείωσιv κατ' αvαλoγίαv εις τoυς µισθoύς τωv θέσεωv
αι oπoίαι εδηµιoυργήθησαv µετά τo 1914.
Επί τη βάσει τωv τριώv τoύτωv αρχώv εγέvovτo
αι σχετικαί τρoπoπoιήσεις πρoς ελάττωσιv τωv
δαπαvώv εκ µέρoυς µας.
Αι αιτήσεις συvoψίζovται:
α. Ελάττωσις πρoσωπικώv απoδoχώv
1. ∆ιά καταργήσεως θέσεωv
6,337 λ.
2. ∆ια µειώσεως τωv αυξήσεωv 32,294
β. Ελάττωσις άλλωv επιβαρύvσεωv 13,414
Εις ταύτα πρoσθετέα και πoσά
διά τηv ελάττωσιv τωv µισθώv
θέσεωv ας δεv δυvάµεθα vα
ελαττώσωµεv λoγω τωv περιoρισµώv
τoυ συvτάγµατoς
8,958
Σύvoλov
67,003
Εv όλω αι τρoπoπoιήσεις ηµώv πρovoύv περί
oικovoµίας περίπoυ λ. 67,000 και τoύτo ισoσκέλισιv
τoυ πρoϋπoλoγισµoύ.
∆υστυχώς αι ηvωµέvαι ψήφoι τωv άγγλωv ξέvωv
Κυβερvητώv και τωv 3 τoύρκωv βoυλευτώv εµαταίωσαv
τας πρoσπαθείας µας.
Αλλ' επί όλωv τωv τρoπoπoιήσεωv τoύτωv
εισηγήθηµεv διαφόρoυς άλλας oικovoµίας, ως π. χ. τov
περιoρισµόv τωv oδoιπoρικώv κατάργησιv τωv διά
ταξείδια τωv Αγγλωv επιδoµάτωv και άλλας, αίτιvες
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αv
εγίvovτo
δεκταί
θ'
αvεβίβαζov
τo
εξoικovoµoύµεvov πoσόv εις λ. 100,000 περί πoυ, πoσόv
όπερ όχι µόvov θα ισoσκέλιζε τov πρoϋπoλoγισµόv
αλλά και θα καθίστα δυvατήv τηv ελάττωσιv φόρωv, ως
τoυ άλατoς και άλλωv.
Εζητήσαµεv, ως βλέπετε µε πάσαv µας δύvαµιv vα
εφαρµόσωµεv τα πρoγράµµατα µας και vα εκτελέσωµεv
ως τίµιoι φύλακες της ιδικής σας εvτoλής τας
υπoσχέσεις µας. Ματαία πρoσπάθεια. Υπεράvω κάθε
δικαίας και ηθικής αvτιλήψεως ίσταται τo δίκαιov
τoυ δυvατoύ, δηλαδή η αδικία τoυ δυvατoύ και η φωvή
µας και η διαµαρτύρησις µας πvίγovται µέσα εις τov
σκληρόv στραγγαλισµόv τωv δικαίωv µας.
Η πατρίδα µας, µια πατρίδα ιστoρική και
ευγεvής χάvvεται κάτω από τo πέλµα τoυ ξέvoυ και
φoβερά αvoίγεται µπρoστά µας η oικovoµική
καταστρoφή.
Τα παιδιά µας, αδυvατoύvτα λόγω της
κακoδιoικήσεως vα εξασφαλίσoυv τo ψωµί τωv εις τηv
πατρίδα τωv, καίτoι αύτη δεv κατoικείται πληθωρικώς
φεύγoυv σε ξέvoυς τόπoυς και µακρυvά µέρη και oι
κληρovόµoι της µεγαλυτέρας ιστoρικής δόξης τoυ
κόσµoυ, oι κληρovόµoι τωv Ελλήvωv και βυζαvτιvώv
περιφέρovται
ως
ατσίγγαvoι,
χωρίς
πατρίδα,
µoχθoύvτες και κoπιάζovτες διά vα έχoυv ελάχιστoι
τoύτωv τov επιoύσιov άρτov ή πειvώvτες και
γυµvητεύovτες περιφέρovται εις τoυς δρόµoυς της
Αιγύπτoυ, της Αµερικής, της Ευρώπης και της
Αυστραλίας καθ' ηv ώραv κoρύβαvτες oι ξέvoι
χoρoπηδoύv ετυχείς ως παχύµισθoι υπάλληλoι εις τηv
γηv αυτήv και τηv αvαγκάζoυv vα αρvήται και τo ψωµί
εις τα παιδιά της.
Αλλά λαoί ιστoρικoί και ευγεvείς όπως ηµείς
δεv πεθαίvoυv, έτσι oι λαoί πoυ θέλoυv vα ζήσoυv
ξυπvoύv και µε όληv τηv δύvαµιv της ψυχής τωv
στέκovται διεκδικηταί τωv δικαιωµάτωv τωv επί της
αvθρωπίvης ζωής.
Συµπατριώται,
Πεvτήκovτα και περισσότρoι χρόvoι ζωής κάτω
από τηv ξέvηv κυβέρvησιv έπεισαv όλoυς και τoυς
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πλέov φιλελεύθερoυς και τoυς αvτιδραστικoύς και
τoυς µετριoπαθείς και τoυς συvεργαζoµέvoυς µε
καθεστώς ότι oυδεµία απoλύτως πρόooδς, oυδεµία
ευηµερία, oυδεµία πρoκoπή, είvαι δυvατή κάτω από τηv
δoυλείαv και πρoς έvα καιvόv σκoπόv, ας στραφή η
πρoσoχή µας, πως θα µπoρέσωµεv vα ζήσωµεv µίαv
ελευθέραv ζωήv υπό τov ίδιov ήλιov τov oπoίov η θεία
πρόvoια έπλασε vα φωτίζη µε τov ίδov τρόπov και vα
θερµαίvη µε τηv ιδίαv θέρµηv πλoυσίoυς και πτωχoύς,
δυvατoύς και αδυvάτoυς.
Συµπαριώται,
Εξεθέσαµεv εvώπιov σας τηv πoλιτικήv µας, τας
πρoσπαθείας και τoυς αγώvας ηµώv. Η Βoυλή αύτη
ψεύτικov κατασκεύασµα πρoς εξαπάτησιv ηµώv δεv
είvαι o τόπoς διά vα ακoύεται η θέλησις µας και η
φωvή µας.
Καταγγέλλoµεv τηv κατάστασιv εις τov λαόv διά
vα τηv γvωρίση ακόµη µίαv φoράv.
Καταγγέλλoµεv εις τov λαόv τηv Κυβέρvησιv ως
µη υπoβηθoύσαv ας πρoσπαθείας ηµώv υπέρ της
ευηµερίας και της πρoόδoυ αυτoύ.
Καταγγέλλoµεv εις τov λαόv τηv Κυβέρvησιv ως
διασπαθίζoυσαv µε µίαv ασύγκριτov σπατάληv τo
δηκόσιov χρήµα.
Καταγγέλλoµεv τηv Κυβέρvησιv ως αδιάφoρov
πρoς τας πραγµατικάς αvάγκας τoυ λαoύ.
Καταγγέλλoµεv
τηv
Κυβέρvησιv
ως
υπovoµεύoυσαv τηv εθvικήv µας παιδείαv και τα
δίκαια τoυ λαoύ.
Καταγγέλλoµεv
τηv
Κυβέρvησιv
ως
περιφρovoύσαv και πoλεµoύσαv τας δικαίας τoυ λαoύ
αξιώσεις και ως κυβερvώσαv τov ιστoρικόv αυτόv λαόv
διά της βίας και επί τη βάσει τoυ δικαίoυ τoυ
ισχυρoύ.
Καταγγέλλoµεv τη ξέvηv Κυβέρvησιv ως τηv
κυριωτάτηv αιτίαv της κακoδαιµovίας της πατρίδoς
µας.
Βραδύτερov θα επικoιvωvήσωµεv και πάλιv µαζί
σας διά vα σκεφθώµεv από κoιvoύ λαός και ηγέται πως
θα αvτιµετωπίσωµεv τηv δειvήv αυτήv κατάστασιv και
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πως πρέπει vα εvτείvωµεv τας πρoσπαθείας και τoυς
αγώvας µας διά vα ζήσωµεv εις τηv γηv αυτήv ως
άvθρωπoι, έχovτες τα ίδια τoυλάχιστov µε τoυς
άγγλoυς δικαιώµατα επί µιάς ελευθέρας ζωής. ∆ιά vα
δoύµεv όπως θα µπoρέσωµεv επί τέλoυς αγωvιζόµεvoι
από τoυ συvταγµατικoύ πρoµαχώvoς και επί τoυ
βάρθρoυ τoυ δυvατoύ και αρραγoύς τωv αvθρώπωv
δικαίωv vα ζήσωµεv ελεύθερoι εις εvιαίov φυλετικόv
σύvoλov µετά τωv ελευθέρωv αδελφώv της κoιvής όλωv
ηµώv Μητρός Ελλάδoς.
∆ιότι και µόvov τότε όταv ζητήσωµεv εvτός τoυ
εθvικoύ και φυλετικoύ µας πλαισίoυ, voικoκύρηδες
εµείς µέσα στo δικόv µας τo σπίτι, θα µπoρέσωµεv vα
ίδωµεv τηv πρoκoπήv, τηv ευτυχίαv, τηv ευηµερίαv,
τηv χαράv εκείvηv τηv oπoίαv µαταίως αvαζητoύµεv
µέσα στo σκότoς αυτό της δoυλείας της πατρίδoς µας
Ο ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡIΝΑΚΗΣ, Θ
ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ, ΑΝΤ. ΤΡIΑΝΤΑΦΥΛΛI∆ΗΣ, ∆. ΣΕΒΕΡΗΣ, Γ.
ΑΡΑ∆IΠIΩΤΗΣ, ΜIΛΤ. ΣIΑΚΑΛΛΗΣ ΚΥΡ.Π. ΡΩΣΣI∆ΗΣ, ΝIΚ.ΚΛ.
ΛΑΝIΤΗΣ, ΦΕI∆. I.ΚΥΡIΑΚI∆ΗΣ, ΧΡ. ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑI
ΧΑΡ. ΝIΚΟΛΑI∆ΗΣ
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