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SXEDIO.80F 
 
 23.4.1880: Ο ΓΟΥΛΛIΑΜ ΓΛΑ∆ΣΤΩΝ ΚΕΡ∆IΖΕI ΤIΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝIΑ ΚΑI Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ 
ΠΑΝΗΓΥΡIΖΕI ΓIΑ ΤΗ ΝIΚΗ ΤΟΥ. ΟI ΕΚ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΣΤΗ 
ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΖI ΜΕ ∆ΟΞΟΛΟΓIΑ ΣΤΟΝ IΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ. ΠΑΝΗΓΥΡIΚΟI ΠΥΡΟΒΟΛIΣΜΟI ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΕ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
 Τov Απρίλη τoυ 1880 oι Φιλελεύθερoι vίκησαv 
τoυς Συvτηρητικoύς τoυ Ντισραήλι στις εκλoγές  και 
στηv πρωθυπoυργία αvερχόταv o φιλέλληvας Γoυίλλιαµ 
Γλάδστωv. 
  Η άvoδoς τoυ θεωρήθηκε ως σηµαvτικός σταθµός 
για τoυς Κυπρίoυς oι oπoίoι παvηγύρισαv µε τηv 
καρδιά τoυς τηv εκλoγή τoυ γιατί πρόσβεπαv ότι θα 
εφάρµoζε εκείvα πoυ υπoσχόταv, δηλαδή θα 
παραχωρoύσε τηv Κυπρo στηv Ελλάδα όπως είχε γίvει 
µε τα vησιά τoυ Iovίoυ πoυ είχαv εvωθεί µε τηv 
Ελλάδα, µε τη σύµφωvη γvώµη της Αγγλίας. 
 Οι Κύπριoι διάβαζαv µε µεγάλη ικαvoπoίηση 
τoυς πρoεκλoγικoύς λόγoυς τoυ Γλάδστωvα, o oπoίoς 
είχε µελετήσει όσo πoλύ λίγoι βρεταvoί τoυς 
αρχαίoυς συγγραφείς και o oπoίoς σύµφωvα µε τηv 
εφηµεριδα "Κλειώ" είχε αvαφέρει σε µια συγκέvτρωση 
στη Σκωτία, απ' όπoυ καταγόταv: 
 "Οι Κύπριoι απoστρέφovται τηv αγγλικήv αρχήv 
και  εvαγωvίως καραδoκoύσαv τηv ώρα κατά τηv oπoία 
θα εvωθoύv µε τoυς oµαίµovες και oµόθρησκoυς 
αδελφoύς τoυς. Οι Κύπριoι έχoυv τις ίδιες εθvικές 
oρµές, τις oπoίες έχoυv και oι Επταvήσιoι, αφ' ότoυ δε 
η Αγγλία αvαγκάστηκε vα συµφωvήσει µε τηv έvωση τωv 
Iovίωv vήσωv µε τηv Ελλάδα, είvαι επόµεvo ότι oύτε 
τo εθvικό φρόvηµα τωv Κυπρίωv θα µπoρέσει vα 
περιστείλει στo µέλλov. 
  Συvεχίζovτας τώρα τηv επίκριση εvαvτίov τωv 
Τόρηδωv αvαφέρω λίγα για τηv Κύπρo: Ο τρόπoς µε τov 
oπoίo καταλήφθηκε η vήσoς είvαι επαίσχυvτoς. Και 
πoλυτιµότατη vα ήταv σε µας η πρoσάρτηση της, η 
µέθoδoς της πρoσάρτησης ατίµασε τov αγγλικό 



 

 
 
 2 

χαρακτήρα, γιατί αθέτισε έγκυρoυς διεθvείς 
συvθήκες. 
  Οι Τόρηδες απάτησαv και τηv Αγγλίαv και τηv 
Ευρώπη, γιατί εvέργησαv "εv κρυπτώ και παραβύστω". 
Μωρoί είvαι όσoι πιστεύoυv ότι η Κύπρoς θα απoβεί 
πoτέ πρωτoβάθµιoς αγγλικός vαύσταθµoς ή 
oπλoστάσιo, πρoσφέρovτας έτσι vέα περιττά 
χρηµατικά βάρη, εvώ η Αγγλία έχει σε όλη τηv υφήλιo 
περισσότερα από όσα χρειάζεται ασφαλή oρµητήρια. 
  Τι δε vα πω για τηv εγκαιvιασθείσα στη vήσo 
δεσπoτική αρχή ίπoυ oι κάτoικoι της είvαι oι 
περισσότερov φιλόπovoι και ειρηvικoί από όλoυς 
τoυς αvθρώπoυς; 
 Ο vυv αρµoστής είvαι χρηστός και επιτήδειoς 
πoλλές φoρές δε λέχθηκε ότι είvαι αγαθoς δεσπότης 
και ευεργετεί τoυς υπ' αυτov (υπηκόoυς) 
πoικιλότρoπα. 
  ∆υσφoρώ όµως για τo ότι τo όvoµα της Αγγλίας 
συvδυάζεται µε δεσπoτική αρχή, σε λαό αvεξάρτητo 
και πoλιτισµέvo. ∆υσφoρώ γιατί o Αρµoστής έχει 
άδεια vα εξoρίζει από τη v¥σo oπoιovδήπoτε χωρίς 
αvάκριση και µε απλή συµφωvία τoυ συµβoυλίoυ τoυ. 
 ∆εv αρvoύµαι ότι η υλική κατάσταση της vήσoυ 
θα βελτιωθεί υπό τηv αγγλικήv αρχή, όπως άλλoτε 
εκείvη της Επταvήσoυ. Αλλά oι Ελληvες πoθoύσαv τηv 
Εvωση τoυς µε τoυς αδελφoύς τoυς αvτί δε vα 
εγυvωµovoύv τoυς Αγγλoυς τoυς είπαv περισσότρες 
από µια φoρά vα φύγoυv από εκεί. Πλαvώvται όσoι 
λέγoυv ότι η Κύπρoς εξασφαλίζει τηv ιvδική oδό. 
Εφόσov η Αγγλία δεσπόζει τωv θαλασσώv, δεσπόζει και 
τωv θέσεωv  πoλύ ευκoλότερα παρά εάv κατέχει σε κάθε 
εικoστό µίλι µια vήσo καθ' όλη τη γραµµή µέχρι τηv 
Ivδική. Απόδειξη τωv λόγωv µoυ είvαι ότι oι θρίαµβoς 
της Αγγλίας εvαvτίov τoυς Βovαπάρτη". 
 Πραγµατικά oι Κύπριoι παvηγύρισαv τη vίκη τoυ 
Γλάδστωvα µε τηv καρδιά τoυς. Οι παvηγηρισµoί όµως 
συvoδέυovταv και µε εκδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας και 
της έvωσης µετηv Ελλάδα. Η εφηµερίδα "Νέov Κίτιov", 
σε κύριo άρθρo της έγραφε στις 29/10 Απριλίoυ 1980: 



 

 
 
 3 

 "Μετά τηv vίκηv τωv φιλελευθέρωv δεv είvαι 
µακράv η επoχή καθ'ηv η πατρίς ηµώv διoικηθήσετεαι, 
σύµφωvα τη δικαιoσύvη και τη ελευθερία. 
  Ο Κυπριακός λαός έχει καθήκov vα εvθυoυσιά 
σήµερov, διότι oι εvτός oλίγoυ ερχόµεvoι εις τα 
πράγµατα, εισίv αυτoί εκείvoι, oίτιvες τoσαύτας 
επερωτήσεις εv τη αγγλική Βoυλή, τoσαύτας εvεργείας 
επoιήσατo υπέρ τoυ ζητήµατoς εκείvoυ, όπως 
εvδιαφέρει πάvτα Ελληvα. Αυτoί είvαι εκείvoι 
oίτιvες εταράσσovτo, άµα εµάvθαvov τηv παραµικράv 
εκτρoπήv τωv εvταύθα διoικoύvτωv και αυτόκλητoι 
υπό τωv φιλελευθέρωv µόvov αρχώv τωv εµφoρoύµεvoι, 
εκηρύσσovτo υπερασπισταί και πρoστάται τoυ 
αδικoυµέvoυ και επετίθεvτo µ' όληv τηv δύvαµιv τoυ 
λόγoυ τωv κατά τoυ αδικoύvτoς. Οι Κύπριoι πρo πoλλoύ 
κατείχov πoυ έγκειται τo αληθές συµφέρov τωv και 
από πέρισυ εvθoυσιώσι υπέρ τωv µεγάλωv εκείvωv 
αvδρώv της Αγγλίας τoυ Αρτιγκτώvoς, τoυς 
Γλάδστωvoς, τoυ Γράµβιλ, τoυ Αρκoυρτ, τoυ Φόρστερ, 
τoυ Βράϊτ, τoυ ∆ίλκε και λoιπώv oµoφρόvωv τωv". 
 Οι παvηγυρισµoί τωv Κυπρίωv δεv είχαv 
τελειωµό. Η εφηµερίδα "Νέov Κίτιov" τoυ Θεόδoυλoυ 
Κωvσταvτιvίδη έδιvε ευρεία δηµoσιότητα στις 
διάφoρες εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις. 
 Ο ίδιoς µάλιστα o πρωτoπόρoς δηµoσιoγράφoς 
µίλησε και σε συγκέvτρωση στη Λάρvακα. 
 Ετσι στις 9 Μαϊoυ η εφηµερίδα τoυ έδωσε τηv 
πιo κάτω εικόvα απo τις εκδηλώσεις στη Λάρvακα όπoυ 
εκδιδόταv: 
 "Ζήτω τo αγγλικόv Εθvoς, 
  Ζήτω η Αυτoύ Μεγαλειότης η βασίλισσα 
Βικτώρια, 
  Ζήτωσαv oι Φιλελεύθερoι, 
  Ζήτω o Γλάδστωv. 
  Από τoυ παρελθόvτoς Σαββάτoυ αι κραυγαί 
αύται αvτιχoύv καθ' όληv τηv vήσov ηµώv και o 
ελληvικός κυπριακός λαός ηv αvάστατoς. ∆oξoλoγίαι 
και φωταψίαι, επιδείξεις και χoρoί, λόγoι 
παvηγυρικoί και συγχαρητήρια τηλεγρσφήµατα ήσαv αι 
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µόvαι σκέψεις τωv συµπατριωτώv µας, oίτιvες 
ιδιαιτέρως τε και δηµoσίως έχαιρov και εv αιθoυσίωv 
επαvηγύριζov. Είvαι αληθές ευχάριστov vα βλέπει τις 
έvα λαόv καθ' ηv ηµέραv ή oι εθvικoί τoυ πόθoι 
εκπληρoύvται ή πιστεύει ότι τo µελλov τoυ εv τoις 
χερσί µεγάλoυ αvδρός έσσεται ευδαίµov και λαµπρόv. 
  Αλλ' ίvα η χαρά και o εvθoυσιασµός 
κoρυφωθώσιv εv τη στιγµή της ελπίδoς πρέπει vα 
υπoφέρει o λαός και τoσoύτω µάλιστα, ώστε ή πριv 
λύπει απελπισία τoυ vα ισoβαρώσι τη µελλoύση χαρά 
και ελπίδι τoυ. 
  Μόλις τo τηλεγραφικόv σύρµα διεβίβασαv ηµίv 
τηv παρελθoύσαv Παρασκευήv τηv ευχάριστov όvτως 
διά πάvτα Ελληvα είδησιv ότι o Γλάδστωv πρoσεκλήθη 
vα σχηµατίση Υπoυργείov (υπoυργικό συµβoύλιo) και η 
πόλις ηµώv ήλλαξεv ευθύς όψιv. Πάσα εργασία 
επαύσατo, πάvτες συvηθρoίσθησαv εv τη εκκλησία τoυ 
Αγίoυ Λαζάρoυ, έvθα εψάλη δoξoλoγία χoρoστατoύvτoς 
και της Α. Π. τoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ, όστις 
εξεφώvησεv κατάλληλov τη περιστάσει λόγov µετά τo 
πέρας τoυ oπoίoυ o λαός ήρξατo vα ζητωκραυγάζη oι 
κώδωvες vα ηχώσιv και πυρoβoλισµoί vα ρίπτωvται 
πρoς τιµήv τoυ φιλέλληvoς τoύτoυ αvδρός, oύτιvoς τo 
όvoµα µόvov ήρκει ίvα κoρυφώση τov εvθoυσιασµόv και 
τo µέλλov πρoς τα πoλιτικά αδιαφόρoυ. 
  Είδoµεv ιδίoις όµµασι απλoύς χωρικoύς 
ζητωκραυγάζovτας εvθoυσιωδώς και εκ περιεργίας 
ηρωτήσαµεv αυτoύς διατί χαίρovται. ∆ιατί απήvτησαv, 
o Γλάδστωv αγαπά τηv Ελλάδα και τoυς Ελληvας. 
  Ο λαός µετά τηv δoξoλoγίαv κατηυθύvθη εις τo 
διoικητήριov. Ο κ. Φίσvερ διoικητής ηµώv, υπεδέξατo 
ευγεvέστατα, τηv πρoς αυτόv παρoυσιασθείσαv 
πεvταµελή επιτρoπήv και απηύθυvεv αυτή λίαv 
εvθαρρυvτικoύς λόγoυς, oύτoς άµα έµαθεv o λαός 
εζητωκραύγαζε πάλιv και αρξάµεvoς vα ψάλλη τα 
εθvικά τoυ ελληvικά άσµατα έµπλεoς χαράς εις τo 
ελληvκιόv πρεξεvείov ζητωκραυγάσας δε υπέρ τoυ 
Εθvoυς τoυ και της Αυτoύ Μεγαλειότητoς τoυ βασιλέως 
Γεωργίoυ, ήκoυσε τoύσδε τoυς φρovίµoυς λόγoυς oυς o 
Πρόξεvoς της Ελλάδoς κ. Ηλίας Βασιλειάδης απηύθυvεv 
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αυτώv από τoυ εξόστoυ τoυ: 
 "Φίλoι oµoεθvείς, 
  Χαίρω διά τη εκδήλωσιv ταύτηv τωv αισθηµάτωv 
σας. Ας δείξωµεv ότι αvήκoµεv εις Εθvoς 
πεπoλιτισµέvov, ότι είµεθα φίλoι της τάξεως και της 
ευvoµίας και ότι εσόµεθα εσαεί ευγvώµovες πρoς τoυς 
περιφαvείς φιλέλληvας άvδρας τoυς εργαζoµέvoυς τo 
αγαθόv υπέρ της ταλαιπωρoυµέvης και καταπιεζoµέvης 
αvθρωπότητoς". 
  Τηv επιoύσαv δε επιτρoπή τoυ αvαγvωστηρίoυ 
Κιτιεύς ετoιχoκόλλησεv τήvδε τηv ειδoπoίησιv: 
 "Τηv εσπέραv ταύτηv τo αvαγvωστήριov ηµώv 
εoρτάζov τηv εv τoις πράγµασι άvoδov τωv 
Φιλελευθέρωv φωταγωγηθήσετε και περί τηv 9ηv ώραv 
εκφωvηθήσεται εv τη αιθoύση αυτoύ λόγoς, κατάλληλoς 
τη περιστάσει. Πρoσκαλoύvται άπαvτες oι συµπoλίται 
ηµώv, ίvα παρευρεθώσιv εv τη εoρτή ηµώv ταύτη". 
  Και όvτως τηv εσπέραv τo αvαγvωστήριov ηv 
λαµπρώς φωταγωγηµέvov και περί τηv 9ηv ώραv τo 
πλήθoς ηv τoσoύτov, ώστε oυ µόvov πάvτα τα δωµάτια 
αυτoύ ήσαv πλήρη, αλλά και τo πρoαύλιov και άπασα η 
πρo αυτoύ oδός, πλείστoι δ' όσoι Αγγλoι ετίµησαv διά 
της παρoυσίας τωv τoυς τηv εv τoις πράγµασι άvoδov 
Γλάδστωvoς εoρτάζovτας Ελληvας και πoλλoί 
ευρωπαίoι συµπoλίται τωv. Ο κ. Θ. Κωvσταvτιvίδης 
εξεφώvησε λόγov oύτιvoς τo θέµα ηv παραλληλισµός 
τωv αρχώv και της Πoλιτείας τoυ Μπήκovσφιλvτ και 
Γλάδστωvoς. Μη δυvάµεvoι ως εκ τoυ στεvoύ χώρoυ τoυ 
φύλλoυ µας vα δηµoσιεύσωµεv αυτόv oλόκληρov 
παρατιθέµεθα µόvov τάσδε περικoπάς αίτιvες αρκoύv 
πιστεύoµεv διαφωτίσωµεv τoυς εv τω εξωτερικώ 
συvδρoµητάς ηµώv περί τωv αισθηµάτωv τoυ ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ. 
  "Χθες τo τηλεγραφικόv σύρµα αvήγγειλεv ηµίv 
τηv χαρµόσυvov είδησιv ότι oι απoδικιµάζovτες τηv 
πoλιτείαv και διαγωγήv τoυ (τoυ πρώηv πρωθυπoυργoύ) 
εκλήθησαv υπό της σεπτής αvάσσης, ηv σώζoι o Θεός, 
ίvα αvαλµβάvovτες τηv αρχήv δείξωσι τη υφηλίω 
oπoίoς τις ειvαι αληθώς o αγγλικός λαός και oπoίαv 
σωτήριov επιρρoήv oφείλει vα εξασκή εv τoις 
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ευρωπαίoις αvακτoβoυλίoις (χειρoκρoτήµατα). Η 
είσoδoς αύτη και µόvη ήρκει vα αvαπτερώση τας 
ελπίδας µας και vα παρηγoρήσει τηv δύστυvov µητέρα 
ηµώv, ήτις πρo δύo ήδη ετώv, αvoικτάς έχει τας 
αγκάλας και µετά δακρυβρέκτωv εκ χαράς oφθαλµώv 
περιµέvει δύo έτη αυτής θυγατέρα. 
 Αλλ' όταv εµάθoµεv ότι o αvαλαµβάvωv τηv 
διεύθυvσιv τωv σπoυδαίωv της Μεγάλης Βρετταvίας 
συµφερόvτωv είvαι αυτός εκείvoς o αvήρ όστις 
επέδωσε τηv επτάvησov τη µητρί της (χερoκρoτήµατα 
και ζητωκραυγαί) όστις εκάστoτε κατεκεραυvόβoλει 
διά της θείας όvτως ευγλωττίας τoυ τov αvτίπαλov 
αυτoύ επί πoλλώv άλλωv, αλλά και επί τη τρoπή ηv 
ήθελε δώσει εις τηv λύσιv τoυ ελληvoτoυρκικoύ 
ζητήµατoς, όστις διεµαρτυρήθη τoσάκις κατά τωv 
δρακovτείωv εκείvωv vόµωv oύς τα όργαvά τoυ 
εθέσπισαv εv τη ιδία ηµώv πατρίδι, και κατά τoυ 
τρόπoυ τoυ διoικείv ελληvικόv αvεπτυγµέvov λαόv, 
oύτιvoς τoυς εθvικoύς πόθoυς, πρώτoς αυτός 
κατεvόησεv (χειρoκρoτήσεις) όταv εµάθoµεv λέγω ότι 
o µεγάλoς πoλιτικός και o σoφός αvήρ όστις εκλήθη vα 
επαvoρθώση τα εκoύσια τoυ τέως Πρωθυπoυργoύ 
σφάλµατα, είvαι o Γλάδστωv, o Γλάδστωv (ζητωκραυγαί) 
η χαρά ηµώv δε και τωv oµoφύλωv µας δεv έχει όρια, 
και o εvθoυσιασµός µας εκoρυφώθη. 
 Αρα δικαίως εoρτάζoµεv σήµερov, δικαίως 
χαίρoµεv, δικαίως εvθoυσιώµεv. Ο απoδoύς τη Ελλάδι 
τηv Επτάvησov, o επιπoθώv vα διευθετήσει ότι τάχιov 
τα ελληvικά όρια, o κηρύξας ότι o ελληvικός 
Κυπριακός λαός είvαι άξιoς καλυτέρας τύχης, έρχεται 
εις τα πράγµατα και ηµείς πρέπει vα σταυρώσωµεv τας 
χείρας. Αλλ' έχoυσιv άδικov, µέγα άδικov, oι oύτω 
φρovoύvτες. Είδoµεv τηv πoλιτείαv τoυ πρώηv 
Πρωθυπoυργoύ, κατεvoήσαµεv τα πρoς ηµάς αισθήµατά 
τoυ, εδoκιµάσαµεv τέλoς τας αρετάς τoυ. Αλλ' υπήρξαv 
στιγµαί καθ' ας και αι λέξεις "πρoτιµότερoι oι 
Τoύρκoι" πoλλάκις διέφυγov τωv χειλέωv µας. Ουδέv 
έµεvεv ηµίv vα ελπίσωµεv. Και σήµερov θεωρείται 
παράδoξov διατί παvηγυρίζoµεv και διατί αγvooύµεv 
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πως vα εκδηλώσωµεv τηv χαράv και τov εθoυσιασµόv 
µας. 
  Ελληvες, 
 Ο µέγας της Αγγλίας πoλίτης, o µεγάλoς 
πoλιτικός, o σoφός αvήρ, o φιλέλληv Αγγλoς, ήλθε 
τέλoς εις τα πράγµατα. Χαίρεσθε, παvηγυρίζετε και 
δίδovτες εv τη φωvή ηµώv τov ζωηρότερov τόvov 
επιφωvείτε: Ζήτω τo αγγλικόv Εθvoς, ζήτω η 
βασίλισσα, ζήτωσαv o Φιλελεύθερoι, ζήτω o Γλάδστωv
  
 Οι ακρoαταί συγκιvηµέvoι κατήλθov τoυ 
Αvαγvωστηρίoυ και λαµπαδηφoρoύvτες µετέβησαv εις 
τo διoικητήριov έvθα επαvελήφθησαv αι ζωηρότεραι, 
αι αυταί ζωτωκραυγαί καίτoι επεισόδιov έλαβε χώραv 
καίτoι απαξιoύµεv vα δηµoσιεύσωµεv, διότι κατ' 
oυδέv επηρέασε τov υπέρ της vέας φιλελληvικής, 
φιλελευθέρας Κυβερvήσεως της Αγγλίας εvθoυσιασµόv 
µας. Μάλιστα επαυξηθείς oύτoς εκράτησε τov λαόv 
περισσoτέραv ώραv περί τoυ διoικητηρίoυ, εξ' oυ 
κατηυθύvθη εις τo αυστριακόv πρoξεvείov, 
ζωτωκραυγάσας υπέρ της Αυστρίας και τoυ αξίως 
αvτιπρoσωπεύovτoς αυτήv τη ηµετέρα πατρίδι κ. Iωσήφ 
Πασκoτίvι, εις τo γαλλικόv πρoξεvείov, 
ζωτωκραυγάσας υπέρ της ευγεvoύς Γαλλίας,τoυ κ. 
Γαµβέτα, τoυ κ. Γκρεβί και τoυ Βάδδικτωv, τoυ κ. 
Φρεϊσυvέ και λoιπώv φιλελλήvωv και τελευταίov εις 
τo ελληvικόv πρoξεvείov ψάλλov τo τoυ Σωλωµoύ "απ' 
τα κόκκαλα βγαλµέvη" και ζητωκραυγάζωv υπέρ τoυ 
Εθvoυς. 
  Ελησµovήσαµεv vα γράψωµεv ότι πριv της 
λαµπαδηφoρίας εστάλη τω κ. Γλάδστωvι o τηλέγραφoς 
oύτoς: 
 " Ελληvικός πληθυσµός διαµερίσµατoς 
Λάρvακoς, συγχαίρει ελληvικόv λαόv και vέαv 
Κυβέρvησιv εvθoυσιόvτoς δε παvηγυρίζει vίκηv 
Φιλελευθέρωv, τoσoύτωv γεvvαιoφρόvως 
πρoσταστευόvτωv δικαιώµατα ελληvικής φυλής" 
 Υπoγραφή Βαλσαµάκης 
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 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Ζήτω τo αγγλικό Εθvoς, 
  Ζήτω η Αυτoύ Μεγαλειότης η βασίλισσα 
Βικτώρια, 
  Ζήτω oι Φιλελεύθερoι, 
  Ζήτω o Γλάδστωv. 
  Από τoυ παρελθόvτoς Σαββάτoυ oι κραυγές 
αυτές αvτιχoύv καθ' όλη τη vήσo µας και o ελληvικός 
κυπριακός λαός ήταv αvάστατoς. ∆oξoλoγίε και 
φωταψίεε, επιδείξεις και χoρoί, λόγoι παvηγυρικoί 
και συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα ήσαv oι µόvες 
σκέψεις τωv συµπατριωτώv µας, oι oπoίες και 
ιδιαιτέρως και δηµoσίως έχαιραv και σε αίθoυσες 
παvηγύριζαv. Είvαι αληθές ευχάριστo vα βλέπει 
κάπoιoς σε έvα λαό τηv ηµέρα κατά τηv oπoία ή oι 
εθvικoί τoυ πόθoι εκπληρoύvται ή πιστεύει ότι τo 
µέλλov τoυ στα χέρια µεγάλoυ αvδρός θα είvαι 
ευδαίµov και λαµπρόv. 
  Αλλά όπως η χαρά και o εvθoυσιασµός 
κoρυφωθoύv στη στιγµή της ελπίδας πρέπει vα 
υπoφέρει o λαός και τόσo µάλιστα, ώστε ή πριv λύπη 
απελπισία τoυ vα ισoβαρoύv µε τη χαρά και ελπίδα τoυ 
µέλλovτoς. 
  Μόλις τo τηλεγραφικό σύρµα µας διεβίβασαv 
τηv παρελθoύσα Παρασκευή τηv ευχάριστη όvτως για 
κάθε Ελληvα είδηση ότι o Γλάδστωv πρoσκλήθηκε vα 
σχηµατίσει Υπoυργείo (υπoυργικό συµβoύλιo) και η 
πόλη µας άλλαξε ευθύς όψη. Κάθε εργασία έπαυσε, όλoι 
συvηθρoίσθηκαv στηv εκκλησία τoυ Αγίoυ Λαζάρoυ, 
όπoυ εψάλη δoξoλoγία χoρoστατoύvτoς και της Α. Π. 
τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ, o oπoίoς εκφώvησε κατάλληλη 
τηv περίσταση λόγo µετά τo πέρας τoυ oπoίoυ o λαός 
άρχισε vα ζητωκραυγάζει, oι κώδωvες vα ηχoύv και 
πυρoβoλισµoί vα ρίπτovται πρoς τιµή τoυ φιλέλληvα 
αυτoύ άvδρα, τoυ oπoίoυ τo όvoµα µόvov αρκoύσε vα 
κoρυφώσει τov εvθoυσιασµό και τo µέλλov πρoς τα 
πoλιτικά αδιάφoρo. 
  Είδαµε µε τα µάτια µας απλoύς χωρικoύς 
ζητωκραυγάζovτες εvθoυσιωδώς και από περιέργια 
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ρωτήσαµε αυτoύς γιατί χαίρovται. Γιατί απάvτησαv, o 
Γλάδστωv αγαπά τηv Ελλάδα και τoυς Ελληvες. 
  Ο λαός µετά τη δoξoλoγία κατευθύvθηκε στo 
διoικητήριo. Ο κ. Φίσvερ διoικητής µας, υπoδέχθηκε 
ευγεvέστατα, τηv παρoυσιασθείσαv πρoς αυτόv 
πεvταµελή επιτρoπή και απηύθυvε σ' αυτήv 
πoλυεvθαρρυvτικoύς λόγoυς, µόλις αυτός έµαθε ότι o 
λαός εζητωκραύγαζε πάλι και αφoύ άρχισε vα ψάλλει 
τα εθvικά τoυ ελληvικά τραγoύδια έµπλεoς χαράς στo 
ελληvικό πρεξεvείo και ζητωκραύγασε υπέρ τoυ 
Εθvoυς τoυ και της Αυτoύ Μεγαλειότητας τoυ βασιλέα 
Γεωργίoυ, άκoυσε τoύς δε φρόvιµoυς λόγoυς τoυς 
oπoίoυς o απηύθυvε o Πρόξεvoς της Ελλάδoς κ. Ηλίας 
Βασιλειάδης από τov εξόστη τoυ: 
 "Φίλoι oµoεθvείς, 
  Χαίρω για τηv εκδήλωση αυτή τωv αισθηµάτωv 
σας. Ας δείξoυµε ότι αvήκoυµε σε Εθvoς πoλιτισµέvo, 
ότι είµαστε φίλoι της τάξης και της ευvoµίας και ότι 
θα είµαστε για πάvτα ευγvώµovες πρoς τoυς 
περιφαvείς φιλέλληvες άvδρες τoυς εργαζόµεvoυς τo 
αγαθό υπέρ της ταλαιπωρoύµεvης και καταπιεζόµεvης 
αvθρωπότητας". 
  Τηv επoµέvη δε επιτρoπή τoυ αvαγvωστηρίoυ 
Κιτιεύς ετoιχoκόλλησε δε τήv εξής ειδoπoίηση: 
 "Τo βράδυ αυτό τo αvαγvωστήριo µας 
εoρτάζovτας τηv άvoδo στα πράγµατα τωv 
Φιλελευθέρωv θα φωταγωγηθεί και γύρω στις 9 θα 
εκφωvηθεί στηv αίθoυσα τoυ λόγoς, κατάλληλoς µε τηv 
περίσταση. Πρoσκαλoύvται όλoι oι συµπoλίτες µας, 
για vα παρευρεθoύv στηv εoρτή µας αυτή". 
  Και όvτως τo βράδυ τo αvαγvωστήριo ήταv  
φωταγωγηµέvo λαµπρά και γύρω στις 9 η ώρα τo πλήθoς 
ήταv τόσo, ώστε όχι µόvo όλα τα δωµάτια τoυ ήταv 
πλήρη, αλλά και τo πρoαύλιo και όλη η oδός µπρoστά 
τoυ, πoλλoί δε όσoι Αγγλoι και πoλλoί ευρωπαίoι 
συµπoλίτες τoυς, τίµησαv µε τηv παρoυσία τoυς, τoυς 
εoρτάζovτες στηv άvoδo στα πράγµατα τoυ Γλάδστωvα. 
Ο κ. Θ. Κωvσταvτιvίδης εκφώvησε λόγo τoυ oπoίoυ τo 
θέµα ήταv παραλληλισµός τωv αρχώv και της Πoλιτείας 
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τoυ Μπήκovσφιλvτ και τoυ Γλάδστωvα. Μη δυvάµεvoι 
λόγω στεvότητας χώρoυ στo φύλλo µας vα 
δηµoσιεύσoυµε αυτόv oλόκληρo παραθέτoυµε µόvo τις 
πιo κάτω περικoπές oι oπoίες αρκoύv πιστεύoυµε vα 
διαφωτίσoυµε τoυς συvδρoµητές µας στo εξεωτερικό 
για τα αισθήµατα τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ. 
  "Χθες τo τηλεγραφικό σύρµα µας αvήγγειλε τηv 
χαρµόσυvη είδηση ότι oι απoδικιµάζovτες τηv 
πoλιτεία και διαγωγή τoυ (τoυ πρώηv πρωθυπoυργoύ) 
κλήθηκαv από τη σεπτή άvασσα, τηv oπoία ας σώζει o 
Θεός, ώστε αvαλµβάvovτες τηv αρχή δείξoυv στηv 
υφήλιo πoιoς είvαι αληθώς o αγγλικός λαός και πoιαv 
σωτήρια επιρρoή oφείλει vα εξασκεί στα ευρωπαϊκά 
αvακτoβoύλια (χειρoκρoτήµατα). Η είσoδoς αυτή και 
µόvη αρκoύσε vα αvαπτερώσει τις ελπίδες µας και vα 
παρηγoρήσει τη δύστυvo µητέρα µας, η oπoία πριv από 
δύo ήδη έτη, έχει αvoικτές τις αγκάλες και µε 
δακρύβρεκτα από χαρά µάτια περιµέvει δύo έτη ...τη 
θυγατέρα. 
 Αλλά όταv µάθαµε ότι o αvαλαµβάvωv τη 
διεύθυvση τωv σπoυδαίωv συµφερόvτωv της Μεγάλης 
Βρετταvίας είvαι αυτός εκείvoς o άvδρας o oπoίoς 
επέδωσε τηv επτάvησo στη µητέρα της (χερoκρoτήµατα 
και ζητωκραυγές) o oπoίoς εκάστoτε 
κατεκεραυvoβoλoύσε µε τη θεία όvτως ευγλωττία τoυ 
τov αvτίπαλo τoυ σε πoλλά άλλα, αλλά και στηv τρoπή 
τηv oπoία ήθελε vα δώσει στη λύση τoυ 
ελληvoτoυρκικoύ ζητήµατoς, o oπoίoς διαµαρτυρήθηκε 
τόσες φoρές κατά τωv δρακόvτειωv εκείvωv vόµωv τoυς 
oπoίoυς τα όργαvά τoυ θέσπισαv στηv ίδια µας 
πατρίδα, και κατά τov τρόπo τoυ vα διoικεί ελληvικό 
αvεπτυγµέvo λαό, τoυ oπoίoυ τoυς εθvικoύς πόθoυς, 
πρώτoς αυτός κατεvόησεv (χειρoκρoτήσεις) όταv 
µάθαµε λέγω ότι o µεγάλoς πoλιτικός και o σoφός 
άvδρας o oπoίoς κλήθηκε vα επαvoρθώσει τα εκoύσια 
σφάλµατα τoυ τέως Πρωθυπoυργoύ, είvαι o Γλάδστωv, o 
Γλάδστωv (ζητωκραυγαί) η χαρά µας δε και τωv 
oµoφύλωv µας δεv έχει όρια, και o εvθoυσιασµός µας 
κoρυφώθηκε. 
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 Αρα δίκαια εoρτάζoµεv σήµερα, δίκαια 
χαίρoµεv, δίκαια εvθoυσιώµεv. Αυτός πoυ απέδωσε 
στηv Ελλάδα τηv Επτάvησo, o επιπoθώv vα διευθετήσει 
ότι γρήγoρα τα ελληvικά όρια, αυτός πoυ κήρυξε ότι o 
ελληvικός Κυπριακός λαός είvαι άξιoς καλύτερης 
τύχης, έρχεται στα πράγµατα και εµείς πρέπει vα 
σταυρώσoυµε τα χέρια. Αλλά έχoυv άδικo, µεγάλo 
άδικo, αυτoί πoυ φρovoύv έτσι. Είδαµε τηv πoλιτεία 
τoυ πρώηv Πρωθυπoυργoύ, καταvoήσαµε τα πρoς 
αισθήµατά τoυ σε µας, δoκιµάσαµε τέλoς τις αρετές 
τoυ. Αλλά υπήρξαv στιγµές κατά τις oπoίες και oι 
λέξεις "πρoτιµότερoι oι Τoύρκoι" πoλλές φoρές 
διέφυγαv από τα χείλη µας. Τίπoτε δεv µας έµεvε vα 
ελπίσoυµε. Και σήµερα θεωρείται παράδoξo γιατί 
παvηγυρίζoυµε και γιατί αγvooύµε πως vα 
εκδηλώσoυµε τηv χαρά και τov εθoυσιασµό µας. 
  Ελληvες, 
 Ο µέγας πoλίτης της Αγγλίας, o µεγάλoς 
πoλιτικός, o σoφός άvδρας, o φιλέλληvας Αγγλoς, ήλθε 
τέλoς στα πράγµατα. Χαίρεσθε, παvηγυρίζετε και 
δίδovτες στη φωvή µας τo ζωηρότερo τόvo επιφωvείτε: 
Ζήτω τo αγγλικό Εθvoς, ζήτω η βασίλισσα, ζήτω o 
Φιλελεύθερoι, ζήτω o Γλάδστωv.  
 Οι ακρoατές συγκιvηµέvoι κατήλθαv από τo 
Αvαγvωστήριo και λαµπαδηφoρoύvτες µετέβησαv στo 
διoικητήριo όoυ επαvαλήφθηκαv oι ζωηρότερες, oι 
ίδιες ζωτωκραυγές παρόλov τoι συvέβη επεισόδιo, 
απαξιoύµε vα τo δηµoσιεύσoυµε, διότι κατ' oυδέvα δεv 
επηρέασε τov εvθoυσιασµό µας υπέρ της vέας 
φιλελληvικής, φιλελεύθερης Κυβέρvησης της Αγγλίας. 
Μάλιστα επαυξηθείς αυτός κράτησε τo λαό 
περισσότερη ώρα στo διoικητήριo, από τo oπoίo 
κατευθύvθηκε στo αυστριακό πρoξεvείo, αφoύ 
ζωτωκραύγασε υπέρ της Αυστρίας και τoυ Iωσήφ 
Πασκoτίvι, πoυ άξια  αvτιπρoσωπεύει τηv πατρίδα µας, 
στo γαλλικό πρoξεvείo, και αφoύ ζωτωκραύγασε υπέρ 
της ευγεvoύς Γαλλίας, τoυ κ. Γαµβέτα, τoυ κ. Γκρεβί 
και τoυ Βάδδικτωv, τoυ κ. Φρεϊσυvέ και άλλωv 



 

 
 
 12 

φιλελλήvωv και τελευταίo στo ελληvικό πρoξεvείo 
ψάλλovτας τo "απ' τα κόκκαλα βγαλµέvη" τoυ Σoλωµoύ 
και ζητωκραυγάζovτας υπέρ τoυ Εθvoυς. 
  Ελησµovήσαµε vα γράψoυµε ότι πριv από τη 
λαµπαδηφoρία στάληκε στov κ. Γλάδστωvα o τηλέγραφoς 
αυτός: 
 " Ελληvικός πληθυσµός διαµερίσµατoς 
Λάρvακας, συγχαίρει ελληvικό λαό και vέα Κυβέρvηση 
εvθoυσιόvτoς δε παvηγυρίζει vίκη Φιλελευθέρωv, η 
oπoία τόσo γεvvαιόφρovα πρoσταστεύει δικαιώµατα 
ελληvικής φυλής" 
 Υπoγραφή Βαλσαµάκης 
 
 Στη δoξoλoγία πoυ έγιvε στηv εκκλησία τoυ 
Αγίoυ Λαζάρoυ είχε µιλήσει o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ 
Κυπριαvός, o oπoίoς είχε πoλύ καλά λόγια vα πει κι' 
αυτός για τov Γλάδστωvα και έκαµε τo πλήθoς vα 
παραληρεί από εvθoυσιασµό. Είπε o Κυπριαvός, o 
oπoίoς ήταv o µόvoς άvθρωπoς πoυ τα είχε βάλει µε 
τov παvίσχυρo διoικητή της Λεµεσoύ Φαλκ Ουάρρεv 
κατά τo 1879: 
 "Από εβδoµάδωv τιvώv ήδη ηκoύετo ψίθυρoς τις 
ασυvήθης, εv τη vήσω ηµώv. Και κατ' αρχάς µεv 
διεδίδovτo από στόµατoς εις στόµα oι λόγoι τoυ 
δείvoς ή δείvoς τωv διαπρεπώv ρητόρωv από τας 
πόλεις και τα χωρία της vήσoυ, συvoδευόµεvov µε 
µειδίαµα όπερ δεv ήτo πλέov πικρόv. Μυστηριώδες 
πρoαίσθηµα και ελπίδες φαιδραί αvεγεvvήθησαv και 
πριv εις όλωv τας καρδίας χωρίς vα δύvαvται άπαvτες 
vα δώσωµεv εαυτoίς τov λόγov της µυστηριώδoυς 
ταύτης χαράς της αoρίστoυ ταύτης ελπίδoς. Iδoύ δε 
σηµερov εις oλίγας στιγµάς από της αφίξεως τoυ 
τηλεγραφήµατoς δι' oυ ευαγγελίζεται ηµίv ότι o 
Γλάδστωv, o πάvυ εδέχθη τηv Πρωθυπoυργίαv, άπαvτες 
ηµείς αφέvτες πάσαv εργασίαv και εvασχόλησιv 
συvερρεύσατε από τας συvoικίας και τη αγoράv εις 
τov ιερόv vαόv ως κύµµατα πoλυκλείστoυ θαλάσσης και 
εδoξoλoγήσατε τov ύψιστov. 
 Πoίov άραγε τo παvίσχυρov εκείvov ελατήριov, 
όπερ επρoξέvισε τηv αυτήv oιωvεί έvστικτov oρµήv 
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εις διαφόρoυς ηλικίας, εις διαφόρoυς κράσεις, εις 
αµφότερα τα φύλα και ώθησεv ηµάς εις τov vαόv ει µη 
καγώ ως ηµείς φίλτατoι µoυ χριστιαvoί, εv τη αυτή 
vεφέλη και καταπληµµυρείτε και η εµή καρδία από τωv 
αυτώv ζωηρoτάτωv αισθηµάτωv, ως και η ηµετέρα και εv 
τoιαύτη καταστάσει δεv εξηγεί τι απακριβώς τα πρo 
τωv oφθαλµώv τoυ φαιvόµεvα, αλλ' απαιτώvται oύτως 
ειπείv voϊ και παλλoύσι καρδία συλλαµβάvωv µίαv 
εξήγησιv και ιδoύ o Μέγας Γλάδστωv και oι 
περηφαvείς συvάδελφoί τoυ, oσάκις επoιήσαvτo λόγov 
περί της φιλτάτης ηµώv πατρίδoς, oι λόγoι τωv δεv 
ήταv ειρωvεία, δεv ήταv µoµφή, καθ' ηµώv.... αλλά 
παρήγoρoι λόγoι συµπαθείας. ∆ιεµαρτυρήθησαv δε 
πλειστάκις κατά τoυ εξευτελιστικoύ τρόπoυ oυ 
επoιήσαvτo χρήσιv και εγvωµάτευσαv oυχί άπαξ και εv 
τη Βoυλή και έπειτα, όταv δεv υφίστατo η Βoυλή εις 
επήκoov τoυ ευγεvoύς αγγλικoύ λαoύ 
χειρoκρoτoύvτες, ότι εσµέv άξιoι καλυτέρας τύχης. 
  Iδoύ η αιτία της χαράς ήτις κατεπληµµύρισεv 
τας καρδίας oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της 
Κύπρoυ αvά τας πόλεις και τα χωρία κατά τας 
εβδoµάδας ταύτας. Πρώτov µεv επί τη βαθµηδόv 
τεκµηριoυµέvη µελλoύση υπερισχύσει τoυ 
φιλαvθρώπoυ κόµµατoς, oύτιvoς πρoϊίσταvται oι 
Γλάδστωvες, oι Γράµβoι, oι Αρτιγκτωv, oι ∆ίλκε και η 
λoιπή πλειάς τωv µεγάλωv αvδρώv µεγάλoυ Εθvoυς. 
  Αλλά και διατί συvερρεύσατε αθρώoι εις τov 
vαόv τoύτov. Τo αισθέvεσθε. Τo γvωριζετε πάvτες. Ο 
vέoς Πρωθυπoυργός είvαι χριστιαvός πράγµατι και 
oυχί κατ' όvoµα µόvov. Πιστεύει εις τov θεόv και εις 
τo µovoγεvή αυτoύ υιόv, oύτιvoς φέρoµεv πάvτες τηv 
πρoσωvυµίαv και διά τoύτo συvερρεύσατε εις τov 
vαόv, τoυ Χριστoύ, όπως ευχαριστήσητε αυτόv επί τη 
αvαδείξει τoυ φιλαvθρώπoυ και χριστιαvικoύ 
Γλάδστωvoς εις τηv πρωθυπoυργίαv και ότι έχετε 
απεριόριστov εµπιστoσύvηv εις τηv ειλικρίvειαv τωv 
αρχώv αυτoύ τε και τoυ κόµµατoς τoυ. 
  Αι δε αρχαί αύται είvαι αι αρχαί της 
φιλαvθρωπίας, της αυστηράς δικαιoσύvης πρoς πάvτας 
µικρoύς τε και µεγάλoυς. Είvαι και αυτή η µεγάλη 
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αρχή της ισότητoς εv τω αvήκovτι µέτρω τωv 
δικαιωµάτωv της διά τoυ αίµατoς τoυ Iησoύ Χριστoύ 
αδελφoπoιηθείσης αι αδελφoπoιoυµέvης 
αvθρωπότητoς, συµπάσης. Ναι, χριστιαvoί αδελφoί, 
δυvάµεθα vα εκδηλώσωµεv αvεπιφυλάκτως τηv άπλετov 
χαράv µας και της εξεδηλώσαµεv, µη φoβoύµεvoι πλέov 
απoγoήτευσιv συvήλθoµεv και τov παρελθόvτα Ioύvιov 
εv τω ιερώ τoύτω χώρω επί τη εoρτή της Αυτής 
Μεγαλειότητoς της σεπτής Αvάσσης. Αλλά τω 
εvθυµείσθε, αφ' εvός µεv o τρόπoς καθ' ov πρoετάθη εv 
τω µέσω ηµώv πρoσκεκληµέvoς o διoικητής Λάρvακoς 
και µετά τηv τελετήv συµπεριφoρά αυτoύ πρoς ηµάς 
κατά τηv ηµέραv εκείvηv αφ' ετέρoυ δε η ιδέα ότι 
ακριβώς µετά τηv δoξoλoγίαv εκείvωv θα µε 
κατευoδώvετε εις Λεµησσόv, όπoυ εκαλoύµηv vα 
απoδείξω τα δειvoπαθήµατα τoυ αvαξίως πάσχovτoς 
Κυπριακoύ λαoύ, ωv τηv πραγµατικότητα µόvoς o τότε 
Κ. Αρµoστής ηγvόει, επάγωvε τo µειδίαµα επί τωv 
χειλέωv ηµώv. 
  Αλλ' εκείvα παρήλθov και παρήλov 
αvεπιστρεπτί. Εσµέv βέβαιoι. Θεός φυλαττει τηv 
βασίλισσαv. Ζήτω τo βρεταvικόv Εθvoς. Ζήτω o 
Γλάδστωv, Αρτιγκωv, Γράµβιλ και ζήτωσαv πάvτες oι 
φιλελεύθερoι. 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Εδώ και κάπoιες εβδoµάδες ήδη ακoυόταv 
κάπoιoς ασυvήθης ψίθυρoς, στη vήσo µας. Και κατ' 
αρχάς µεv διεδίδovταv από στόµατoς σε στόµα oι 
λόγoι τoυ τάδε ή τoυ τάδε από τoυς διαπρεπείς 
ρήτoρες από τις πόλεις και τα χωριά της vήσoυ, 
συvoδευόµεvo µε µειδίαµα τo oπoίo δεv ήταv πλέov 
πικρό. Μυστηριώδες πρoαίσθηµα και ελπίδες φαιδρές 
αvαγεvvήθηκαv και πριv σε όλωv τις καρδιές χωρίς vα 
µπoρoύv  όλoι vα δώσoµε στoυς εαυτoύς µας τo λόγo 
της µυστηριώδoυς αυτής χαράς της αόριστης αυτής 
ελπίδας. Iδoύ δε σήµερα σε λίγες στιγµές από τηv 
άφιξη τoυ τηλεγραφήµατoς µε τo oπoίo µας εvηµερώvει 
ότι o Γλάδστωv,  δέχθηκε τηv Πρωθυπoυργία, όλoι 



 

 
 
 15 

εµείς αφoύ αφήσατε κάθε εργασία και εvασχόληση 
συvερρεύσατε από τις συvoικίες και τηv αγoρά στov 
ιερό vαό ως κύµµατα πoλύκλειστης θάλασσας και 
δoξoλoγήσετε τov ύψιστo. 
 Πoιo άραγε τo παvίσχυρo εκείvo ελατήριo, τo 
oπoίo πρoξέvισε τηv ιδίαv oιωvεί έvστικτη oρµή σε 
διάφoρες ηλικίες, σε διάφoρες κράσεις, και στα δυo 
φύλα και µας όθησε στo vαό εάv όχι κι' εγώ όπως κι 
εσείς φίλτατoι µoυ χριστιαvoί, στηv ιδία vεφέλη και 
καταπληµµυρείτε και η καρδιά µoυ από τα ίδια 
ζωηρότατα αισθήµατα, όπως και η δική µας και σε 
τέτoια κατάσταση δεv εξηγεί τι απακριβώς τα 
φαιvόµεvα εvώπιov τωv oφθαλµώv τoυ, αλλ' 
απαιτoύvται για vα λεχθεί µε voυv και πάλλoυσαv 
καρδία συλλαµβάvovτας µιαεξήγηση και ιδoύ o Μέγας 
Γλάδστωv και oι περηφαvείς συvάδελφoί τoυ, όταv 
εκάµετε λόγo για τη φίλτατη µας πατρίδα, oι λόγoι 
τoυς δεv ήταv ειρωvεία, δεv ήταv µoµφή, εvαvτίov 
µας.... αλλά παρήγoρoι λόγoι συµπάθειας. 
∆ιαµαρτυρήθηκαv δε πoλλές φoρές κατά τoυ 
εξευτελιστικoύ τρόπoυ, τov oπoίo έκαµαv χρήση και 
εγvωµάτευσαv όχι µια φoρά και στη Βoυλή και έπειτα, 
όταv δεv υφίστατo η Βoυλή σε επήκoo τoυ ευγεvoύς 
αγγλικoύ λαoύ χειρoκρoτoύvτες, ότι είµαστε άξιoι 
καλύτερης τύχης. 
  Iδoύ η αιτία της χαράς η oπoία κατεπληµµύρισε 
τις καρδίες oλόκληρoυ τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της 
Κύπρoυ αvά τις πόλεις και τα χωρθιά κατά τις 
εβδoµάδες αυτές. Πρώτov µεv στη βαθµηδόv 
τεκµηριoύµεvη vα υπερισχύσει στo µέλλov τoυ 
φιλάvθρωπoυ κόµµατoς, τoυ oπoίoυ πρoϊίσταvται oι 
Γλάδστωvες, oι Γράµβoι, oι Αρτιγκτωv, oι ∆ίλκε και η 
λoιπή πλειάδα τωv µεγάλωv αvδρώv µεγάλoυ Εθvoυς. 
  Αλλά και γιατί συvερρεύσατε αθρώoι στo vαό 
αυτό. Τo αισθάvεσθε. Τo γvωρίζετε όλoι. Ο vέoς 
Πρωθυπoυργός είvαι χριστιαvός πράγµατι και όχι κατ' 
όvoµα µόvo. Πιστεύει στo θεό και στo γιo τoυ τov 
µovoγεvή, τoυ oπoίoυ φέρoµε όλoι τηv πρoσωvυµία και 
για τoύτo συvερρεύσατε στo vαό τoυ Χριστoύ, όπως 
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ευχαριστήσετε αυτόv για τηv αvάδειξη τoυ 
φιλάvθρωπoυ και χριστιαvικoύ Γλάδστωvoς στηv 
πρωθυπoυργία και ότι έχετε απεριόριστη εµπιστoσύvη 
στηv ειλικρίvεια τωv αρχώv τoυ και τoυ κόµµατoς τoυ. 
  Οι δε αρχές αυτές είvαι oι αρχές της 
φιλαvθρωπίας, της αυστηρής δικαιoσύvης πρoς όλoυς, 
και µικρoύς και µεγάλoυς. Είvαι και αυτή η µεγάλη 
αρχή της ισότητας στo  µέτρo τωv δικαιωµάτωv της πoυ 
της αvήκoυv µε τo αίµα τoυ Iησoύ Χριστoύ 
αδελφoπoιηθείσης και αδελφoπoιoυµέvης 
αvθρωπότητας όλης. Ναι, χριστιαvoί αδελφoί, 
µπoρoύµε vα εκδηλώσoυµε αvεπιφύλακτα τηv άπλετη 
χαρά µας και τηv εκδηλώσαµε, µη φoβoύµεvoι πλέov 
απoγoήτευση συvήλθαµε και τov παρελθόvτα Ioύvιo 
στo ιερό αυτό χώρo για τη γιoρτή της Αυτής 
Μεγαλειότητας της σεπτής Αvασσας. Αλλά τo 
εvθυµείσθε, αφ' εvός µεv o τρόπoς κατά τov oπoίo 
πρoτάθηκε στo µέσo µας πρoσκεκληµέvoς o διoικητής 
Λάρvακας και µετά τηv τελετή συµπεριφoρά τoυ πρoς 
εµάς κατά τηv ηµέρα εκείvη αφ' ετέρoυ δε η ιδέα ότι 
ακριβώς, µετά τη δoξoλoγία εκείvωv θα µε 
κατευoδώvετε στη Λεµεσό, όπoυ εκαλoύµoυv vα 
απoδείξω τα δειvoπαθήµατα τoυ αvάξια πάσχovτoς 
Κυπριακoύ λαoύ, τωv oπoίωv τηv πραγµατικότητα µόvoς 
o τότε Κ. Αρµoστής αγvooύσε, επάγωvε τo µειδίαµα στα 
 χείλια µας. 
  Αλλ' εκείvα πέρασαv και πέρασαv αvεπιστρεπτί. 
Είµαστε βέβαιoι. Θεός φυλάττει τηv βασίλισσα. Ζήτω 
τo βρεταvικό Εθvoς. Ζήτω o Γλάδστωv, Αρτιγκωv, 
Γράµβιλ και ζήτω όλoι oι φιλελεύθερoι. 


