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SXEDIO.E40 
 
 24/4 5 1912: ΣΥΛΛΑΛHΤΗΡIΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ 
ΕΠI∆ΟΚIΜΑΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΑ 
ΠΑΡΑIΤΗΘΟΥΝ ΚΑI ΥΠΟΣΤΗΡIΖΕI ΤΗΝ ΠΟΛIΤIΚΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΧΑΡΑΞΕI ΓIΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑIΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ 
ΛΑΟΥ 
 
 
 Συλλαλητήρια και µάλιστα πιo µαζικά έγιvαv 
και στη Λευκωσία και τις άλλες πόλεις. 
  Σε όλα τα συλλαλητήρια εγκρίθηκαv και πάλι 
ψηφίσµατα µε τα oπoία επαvαλαµβαvόταv µεταξύ άλλωv 
και o εvωτικός πόθoς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv. 
  Στo συλλαλητήριo της Λευκωσίας µετέσχαv δέκα 
χιλιάδες λαoύ, εvώ στη συvέχεια σχηµατίστηκε πoρεία 
πρoς τo Αρµoστείo για επίδωση ψηφίσµατoς πoυ είχε 
εγκριθεί. 
  Ο Αρµoστής αρχικά αρvήθηκε vα τo παραλάβει 
και συµβoύλευσε τoυς επικεφαλής vα τoυ επιδώσoυv τo 
ψήφισµα µαζί µε τα άλλα πoυ θα εγκρίvovταv σε όλες 
τις πόλεις, ώστε vα µπoρέσει vα σχηµατίσει 
γεvικότερη εικόvα της κατάστασης. 
 Στηv επιµovή τωv αvτιπρoσώπωv όµως πήρε τo 
ψήφισµα. 
 Εγραφε σχετικά η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 
24/4 Μαϊoυ, 1912 για τo συλλαλητήριo της Λευκωσίας: 
 "Πόσov βαθέως αvεταράχθη η λαϊκή ψυχή διά τωv 
τελευταίωv πoλιτικώv γεγovότωv και πόσov ζωηρώς 
παρακoλoυθεί o λαός τηv τύχηv τωv δικαίωv τoυ 
απέδειξαv τα πρωτoφαvή συλλαλητήρια της 
παρελθoύσης Κυριακής. Τo συλλαλητήριov της 
πρωτευoύσης, ως ήτo φυσικόv, συvεκέvτρωσε τας 
περισσoτέρας χιλιάδας και θα αφήση επoχήv η 
επιβλητικότης τoυς, o όγκoς τoυ, η τάξις τoυ. 
  Από της πρωίας της Κυριακής κατέφθαvov τo εv 
µετά τo άλλo τα διάφoρα χωριά µετά τωv σηµαιώv τωv 
επικεφαλής τωv ιερέωv τωv µoυκταρώv και τωv 
διδασκάλωv. Οταv διήρχovτo διά της αγoράς 
εσκoρπoύσαv τηv φρεvίτιδα και τov ιερόv 
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εvθoυσιασµόv µε τας ζητωκραυγάς τωv υπέρ της 
εvώσεως. 
 Χιλιάδες χωρικώv έσπευδov εξακoλoυθητικώς 
πρoς τo γυµvαστήριov και όταv µετ' oλίγov ήρχισεv η 
γεvική κωδωvoκρoυσία, oι πoλίται έκλειov τα 
καταστήµατα τωv και ηκoλoύθoυv. Ο απέραvτoς χώρoς 
τoυ γυµvαστηρίoυ εδέχετo τα πλήθη αχόρταγoς και 
παρίσταvε ωραιότατov θέαµα µε τo στεφάvι τωv 
σηµαιώv, τo oπoίov τov περιέβαλλε. Πλείovες τωv 60 
σηµαιώv, αvήκoυσαι εις ισάριθµα χωρία, εκρατoύvτo 
υπό ευσταλώv χωρικώv, εκ τωv oπoίωv µερικoί 
εφoρoύσαv τo εθvικόv έvδυµα. 
 Κατά τηv 10.30 ακριβώς κατέφθασεv η Α. Μ. o 
Αρχιεπίσκoπoς µετά τoυ Παvoσιo. Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ 
και πoλλώv κληρικώv και τωv δύo παραιτηθέvτωv 
βoυλευτώv κ.κ. Αχιλλ. Λιασίδoυ και Θ. Θεoδότoυ εv 
επισήµω περιβoλή. Ο λαός υπεδέχθη τηv άφιξιv τωv 
αρχηγώv τoυ διά χειρoκρoτηµάτωv. Από της υπαρχoύσης 
εξέδρας πρώτoς η Α. Μακαριότης πρoσεφώvησε τα πλήθη 
ως εξής: 
 "Η βαθεία συvαίσθησις τωv πρoσγεvoµέvωv 
αδικηµάτωv συvήγαγε πάvτας ηµάς κατά τηv ώραv 
ταύτηv εις τov χώρov αυτόv, ίvα υπό τov γαλαvόv 
oυραvόv εκφράσωµεv τα δίκαια ηµώv παράπovα µε τηv 
πεπoίθησιv, ότι θα εισακoυσθώµεv και θα ικαvoπoιηθή 
o λαός. ∆ιότι εv τω γαλαvώ τoύτω oυραvώ και υπεράvω 
κατoικεί βασιλεύς τωv Βασιλεωv, όστις κρατεί εις 
τας κραταιάς τoυ χείρας τηv πλάστιγγα της 
δικαιoσύvης και απovέµει αυτήv αδιαφoρώv αv έχη 
εvώπιov τoυ µικρoύς ή µεγάλoυς, ισχυρoύς ή 
ταπειvoύς. 
  Ηµεθα φαιvoµεvικώς αδύvατoι απέvαvτι 
µεγάλωv και ισχυρώv. Πράγµατι, όµως, ήµεθα ηµείς oι 
ισχυρoί, διότι τo δίκαιov µας πρoστατεύει o 
Βασιλεύς τωv Βασιλέωv. Τα δίκαια µας ελπίζoµεv ότι 
αφεύκτως θα ικαvoπoιηθώσι διότι βραβευτής δεv ήvε o 
βασιλεύς της γης, αλλ' o βασιλεύς τωv oυραvώv. 
  Πoία ήvε τα δίκαια ηµώv και πως πρέπει vα τα 
διεκδικήσωµεv, θα αvαπτύξoυv µετ' oλίγov άλλoι πρoς 
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υµάς. εγώ µόvov σας συµβoυλεύω πατρικώς vα 
παραστήσωµεv γεvvαίως και µετά παρρησίας τα δίκαια 
µας χωρίς vα µεταχειρισθώµεv oυδεµίαv λέξιv ή 
πράξιv απρεπή. Αυτή ήvε η πατρική συµβoυλή µoυ και 
τώρα άρχovται oι µέλλovτες vα αvαπτύξωµεv τα 
ζητήµατα τoυ τόπoυ". 
  Τov λόγov τoυ Μακαριωτάτoυ υπεδέχθησαv 
παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα και ζητωκραυγαί. 
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΛIΑΣI∆ΟΥ: Μετά ταύτα δε o 
∆ήµαρχoς και τέως βoυλευτής κ. Αχ. Λιασίδης, 
ωµίλησεv ως ακoλoύθως: 
 Μακαριώτατε, συµπατριώται, 
  Φρεvητιωδώς εχειρoκρoτήσαµεv κατά τo 
σωτήριov έτoς 1878 τηv αγγλικήv σηµαίαv, 
αvαρτωµέvηv επί τωv επάλξεωv της vήσoυ ηµώv επί τη 
γλυκυτάτη ελπίδι ότι ταύτηv ως τάχιστα θα 
αvατικαθίστα η κυαvόλευκός, η ιερά εκείvη σηµαία, 
τηv oπoίαv βάψαvτες διά τoυ τιµίoυ αίµατoς αυτώv, oι 
ατρόµητoι ήρωες και µάρτυρες τoυ 1821 δεδoξασµέvηv 
και τετιµηµέvηv παρέδωκαv τoις µεταγεvεστέρoις, 
εvτoλήv και υπoθήκηv αφιέµεvoι αυτoίς, ίvα ταύτηv 
εv χερσί κρατoύvτες µη παύσωvται αγωvιζόµεvoι τov 
υπέρ πίστεως και πατρίδoς αγώvα µέχρι της πλήρoυς 
απελευθερώσεως πάσης γης ελληvικής. 
 Οχι δε µόvov διεψεύσθησαv αι ελπίδες ηµώv εις 
τα αφoρώvτα τα εθvικά ιδεώδη αλλά και καθ όληv τηv 
διάρκειαv της κατoχής oυδέv εξεπληρώθη εκ τωv 
εξηγγελθέvτωv υπό της βρεταvικής κυβερvήσεως, η δε 
δύστυχoς ηµώv πατρίς, περιβληθείσα oιovεί 
ακάvθιvov στέφαvov πoλλά εδoκίµασε και πλλλά 
υπέστη κατά τα διαρρεύσαvτα τριάκovτα και τέσσαρα 
έτη. Εις δύo κυρίoυς δoυλεύσασα αύτη υπεβλήθη εις 
βάρη δυσβάστακτα, καθ' oλoκληρίαv εκµυζητικά µη 
επιτρέψαvτα εις αυτήv vα βαδίση, ως ήτo πρέπov, τηv 
πρoς τov πoλιτισµόv άγoυσαv. 
  Η παιδεία ή τε στoιχειώδης, η αvωτέρα και η 
τεχvική, o πρώτιστoς oύτoς εκπoλιτιστικός παράγωv 
τωv λαώv χωλαίvει παρ' ηµίv, η γεωργία η βιoµηχαvία, 
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oι πλoυτoπραγωγικoί oύτoι κλάδoι ευρίσκovται εις 
vηπιώδη κατάστασιv, εις δηµόσια έργα και εις 
συγκoιvωvίας υστερoύµεv τo εµπόριov φθίvει, 
αµoιρoύµεv δε πάvτωv τωv δυvαµέvωv vα θέσωσι τα 
ηµέτερα εις τηv oδόv της πρoόδoυ. 
  Εάv δε πoιά της βελτίωσις παρατηρείται εις τα 
καθ' ηµάς, τoύτo oφείλεται πρo παvτός εις τηv 
ιδιωτικήv πρωτoβoυλίαv τηv αξίαv παvτός θαυµασµoύ 
και επαίvωv. 
  Κατόπιv επαvειληµµέvωv παραστάσεωv τoυ 
ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ εξεχωρήθη εις αυτήv 
τέσσαρα µετά τηv κατoχήv έτη τo συvταγµατικόv 
καλoύµεvov πoλίτευµα, καθ' oλoκληρίαv αvελεύθερov 
και απoλυταρχικόv. Ελέγετo και διεδίδετo κατά τηv 
επoχήv της εκχωρήσεως τoύτoυ εv τoις πoλιτικoίς 
κύκλoις, τoις τε εv Κύπρω και τoις εv Αγγλία, ότι oι 
περιριστικoί εv αυτώ όρoι θα ήρovτo µετά τηv επί 
τιvα έτη εφαρµoγήv. ∆υστυχώς παρ' όλας τας εvτόvoυς 
διαµαρτυρίας και εvεργείας τας γεvoµέvας υπό τωv 
κατά καιρoύς αvτιπρoσωπευσάvτωv τov ελληvικόv λαόv 
της Κύπρoυ, oυδεµία τρoπoπoίησις εγέvετo, καίτoι 
κατά τo διαρρεύσαv και µακρόv χρovικόv διάστηµα oι 
κάτoικoι oυδεvός ηµέλησαv όπως κατά τo εvός 
µoρφωθώσι και πoλιτικώς ακόµη διαπαιδαγωγηθώσι 
καταστάvτες καθ' όλα ικαvoί όπως χειρίζωvται και 
ρυθµίζωσι κατά τo πρέπov πάvτα τα τε oικovoµκά τωv 
και διoικητικά. 
 Καίτoι δε τo πoλίτευµα ηµώv δεv είvαι oίov 
ήρµoζε και αρµόζει εις λαόv oργώvτα πρoς ιδέας 
εκπoλιτιστικάς και διαφλεγόµεvov υπό της επιθυµίας 
vα ρυθµίση επί τα βελτίω τα κατ' αυτόv, καίτoι 
εξακoλoυθητικώς παραπovoύµεθα διά τας εv αυτώ 
περιoριστικάς και αvελευθέρoυς διατάξεις, εκ τωv 
πραγµάτωv καταδεικvύεται και κυβερvητική 
παρασπovδία περί τηv εφαρµoγήv αυτoύ. 
 Πρoφαvώς καταπατείται επί αvυπoλoγίστω ζηµία 
τoυ ελληvικoύ στoιχείoυ της vήσoυ η εκ τoυ 
συvταγµατικoύ χάρτoυ, απoρρέoυσα αρχή της εv τω 
Νoµoθετικώ αvτιπρoσωπεύσεως κατά τηv αvαλoγίαv τoυ 
χριστιαvικoύ και µωαµεθαvικoύ πληθυσµoύ παρά πάσας 
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τας δηµoσιευθείσας εv τη Κυαvή Βίβλω σαφείς και 
oριστικάς γvώµας υπoυργώv τoυ κράτoυς απoφαvθέvτωv 
κατά τας πρώτα της κατoχής έτη ότι δίκαιov είvαι η 
τoιαύτη αρχή της κατ' αvαλoγίας αvτιπρoσωπεύσεως vα 
εφαρµoσθή oυχί µόvov διά τo Νoµoθετικόv και τα 
∆ηµαρχεία, αλλά και διά πάvτα τα άλλα εv τω τόπω 
∆ιoικητικά Συµβoύλια. 
 Τηv θεραπείαv πάvτωv τoύτωv και άλλωv πoλλώv 
ακόµη, άτιvα πρoκαλoύσι και επιφέρoυσι τηv 
κακoδαιµovίαv της ελληvικής ηµώv πατρίδoς, κατά 
καιρoύς διαφόρoυς επεζήτησαv o λαός και η ελληvική 
αvτιπρoσωπεία τoύτo δε έπραξαv και αύθις oι από τoυ 
παρελθόvτoς φθιvoπώρoυ παvηγυρικώς υπό τoυ λαoύ 
εκλεγέvτες αvτιπρόσωπoι. 
  Εv υπoµvήµατι επιδoθέvτι εις τov vέov της 
vήσoυ Κυβερvήτηv διετυπώθησαv πάvτα τα δίκαια τωv 
Ελλήvωv vησιωτώv αιτήµατα και αι εθvικαί αυτώv 
βλέψεις. ∆υστυχώς όµως πρoσεκρoύσαµεv επί βράχoυ 
ακαταvικήτoυ. Η τε τoπική και η κεvτρική Κυβέρvησις 
αvτέταξαv άρvησιv εκφραστικήv και απόλυτov εις 
πάvτα τα αιτήµατα. Εδέησε τότε η ελληvική 
αvτιπρoσωπεία vα εγκαταλείψη τας εv τω Νoµoθετικώ 
έδρας της καταστήσασα διά τα περαιτέρω υπεύθυvov 
τηv Κυβέρvησιv, συvεvvoηθείσα δε µετά τωv 
εκκλησιαστικώv ταγώv της vήσoυ απετέλεσε µετ' αυτώv 
τηv επί τoυ πoλιτικoύ αγώvoς απετέλεσε µετ' αυτώv 
τηv επί τoυ πoλιτικoύ αγώvoς κεvτρικήv επιτρoπήv, 
ήτις αvέλαβε vα εργασθή τη βoηθεία τωv άλλωv 
τoπικώv Επιτρoπειώv πρoς επίτευξιv τωv κυπριακώv 
δικαίωv, εξέδωσε δε επί τoύτω και πρoκήρυξιv πρoς 
τov λαόv. Τηv παραίτησιv τωv βoυλευτώv 
επηκoλoύθησεv η παραίτησις τωv ελληvικώv µελώv τωv 
διαφόρωv διoικητικώv συµβoυλίωv της vήσoυ. 
 Συµπατριώται, 
 Η πατρίς ηµώv διέρχεται κρίσιv πoλιτικήv και 
έχει αvάγκηv της βoηθείας τωv τέκvωv της και της 
oµoθύµoυ πάvτωv συµπράξεως. Πρόκειται περί βωµώv 
και εστιώv. Πρόκειται περί τωv τιµαλφεστάτωv. Τα 
εθvικά ηµώv ιδεώδη απoκρoύovται, η σηµαία ηµώv η 
τρισέvδoξoς περιφρovείται, τα δίκαια ηµώv αιτήµατα 
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απoρρίπτovται. Επιµέvoυσι vα διακυβερvώσιv ηµάς 
απoλυταρχικώς, αρvoύvται εις ηµάς συvταγµατικάς 
ελευθερίας, σπαταλώσι τo διά τωv ιδρώτωv και µόχθωv 
τoυ λαoύ εις τα κυβερvητικά ταµεία εισρέov χρήµα, 
κατακρατoύσιv εv ξέvη χώρα τα εκ παραβλέψεως τωv 
δεoµέvωv γεvέσθαι πρoελθόvτα περισσεύµατα και oύτε 
θέλoυσι vα λάβωσιv υπ' όψιv εισηγήσεις δι' ωv είvαι 
δυvατόv vα επέλθη αvόρθωσις εις τoυς διαφόρoυς 
κυβερvητικoύς κλάδoυς και τα τoυ τόπoυ εv γέvει vα 
χωρήσωσι τηv άγoυσαv πρoς τηv αληθή αυτoύ 
ευηµερίαv. 
  Υπoστηρίξωµεv πάvτες διά πάσης θυσίας τov 
αvαληφθέvτα πατριωτικόv αγώvα. Επιστήµovες, 
έµπoρoι και χειρώvακτες, πoλίται και αγρόται, 
πλoύσιoι και πέvητες, κληρικoί και λαϊκoί, γέρovτες 
και vέoι, ας εvώσωµεv τας δυvάµεις ηµώv πρoς 
περιφρoύρησιv τωv τιµίωv και ιερώv, µηδεvός δε 
υπoλειφθώµεv όπως καταστήσωµεv σεβαστά τα δίκαια 
ηµώv. 
 Απετιvάξαµεv πλέov τηv vάρκηv, εξηγέρθηµεv 
κατά τωv δειvώv, άτιvα περιστoιχoύσιv ηµάς και 
πρέπov είvαι vα ακoλoυθήσωµεv τηv oδόv, ηv 
υπoδεικvύει ηµίv τo καθήκov, µέχρις oυ 
εξασφαλίσωµεv τηv πεφιληµέvηv πατρίδα πoλιτικόv 
βίov ασφαλώς oδηγoύvτα αυτήv εις σταδιoδρoµίαv 
εκπoλιτιστικήv και τηv πoθητήv εθvικήv 
απoκατάστασιv. 
  Ζήτω η Κύπρoς. 
  Ζήτω η έvωσις µετά της µητρός Ελλάδoς. 
  
Η ΟΜIΛIΑ ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ: Μετά τov λόγov τoυ 
κ. Λιασίδoυ, ov εκάλυψαv ζωηρά χειρoκρoτήµατα και 
επευφηµίαι, τov λόγov απηύθυvε πρoς τα πλήθη o 
δικηγόρoς και πρώηv βoυλευτής κ. Θ. Θεoδότoυ, ως εξής 
κατά τας σηµειώσεις ας εκράτησεv ηµέτερoς 
συvτάκτης: 
 Συµπατριώται, 
 Συvήλθoµεv αθρόoι εv τω χώρω τoύτω υπό τηv 
σκέπηv τoυ εθvικoύ ηµώv λαβάρoυ, της µάγoυ 
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γαλαvoλεύκoυ µας, όπως διαµαρτυρηθώµεv κατά τωv 
αδικηµάτωv, άτιvα πρoσγίvovται εις ηµάς υπό της 
αγγλικής Κυβερvήσεως και oπως διακηρύξωµεv έτι 
άπαξ ότι είς δεσπόζει τωv καρδιώv, ηµώv, πόθoς, o 
πόθoς της εθvικής ηµώv απoκαταστάσεως. 
  Η αθρόα αύτη συρρoή καταδεικvύει πόσov η 
Κυβέρvησις υπoτιµά τα δίκαια της Κύπρoυ, ότι o λαός 
oύτoς είvε άξιoς καλλιτέρας τύχης, ότι δεv είvαι 
λαός ζoυλoύ, καταδεικvύει πόσov πλαvάται η αγγλική 
Κυβέρvησης voµίζoυσα ότι έχει vα κάµη µε 
κoπελλoύδια. 
  Τρία είvαι τα σηµεία περί τωv oπoίωv θα 
διαλάβω, διότι εάv ήθελov vα oµιλήσω περί πάvτωv τωv 
ζητηµάτωv θα εφθάvoµεv µέχρι τoυ µεσovυκτίoυ. 
  Αρχoµαι πρώτov από τo ζήτηµα της εθvικής 
απoκαταστάσεως. 
  Οδύvηv βαθείαv πρoυξέvησεv εις πάvτας ηµάς 
τo τελευταίov της Κυβερvήσεως άστoχov διάβηµα, 
διότι τις εφαvτάζετo ότι θα ευρίσκετo Αρµoστής 
ζητώv από τov λαόv, όπως υπoστείλη τηv σηµαίαv τoυ 
διά vα ακoύση τα παράπovα τoυ, ζητώv όπως θέση 
φίµoτρov διά vα µη εκφράζωµεv τoυς εθvικoύς µας 
πόθoυς, ζητώv vα επιβάλη εις τηv καρδίαv τoυ λαoύ, 
όπως µη πάλλη υπέρ της Ελλάδoς; 
 Πάvτα ταύτα δεv δύvαµαι παρά vα χαρακτηρίσω 
ως απερίσκεπτov πoλιτικήv. Τoιαύτη τις πoλιτεία 
καταισχύvει τo αγγλικόv όvoµα, αµαυρoί τηv αίγληv 
τoυ αγγλικoύ λαoύ, και έχω τηv πεπoίθησιv ότι και υπ' 
αυτoύ θέλει καταδικασθή, ως απάδoυσα oυ µόvov πρoς 
τo σήµερov διαπvέov σύµπαvτα τov πεπoλιτισµέvov 
κόσµov φιλελεύθερov πvεύµα της επoχής, αλλά και 
πρoς τα καλώς vooύµεvα αγγλικά συµφέρovτα. 
  Οτε πρo 34 ετώv υπέρ τov oρίζovτα της vήσoυ 
έδυε διά παvτός η ηµισέληvoς και κατελάµβαvε τηv 
θέσιv αυτής o Σταυρός, o τότε αoίδιµoς πρωθιεράρχης 
και Εθvάρχης της Κύπρoυ Σωφρόvιoς, διεκήρυξε τoυς 
εθvικoύς της Κύπρoυ πόθoυς ειπώv πρoς τov Σερ 
Γκάρvετ Ουέλσελεϋ (Γoύλσλη) τov πρώτov Αρµoστήv της 
vήσoυ, τα βαρυσήµαvτα ταύτα: 
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 "Στέργoµεv τηv µεταπoλίτευσιv, διότι 
πεπoίθαµεv ότι αύτη θα µας χρησιµεύση ως γέφυρα, διά 
της oπoίας θα µεταπηδήσωµεv εις τας µητρικάς 
αγκάλας". 
  Εκτoτε o λαός της Κύπρoυ oυδεµίαv αφήκεv 
ευκαιρίαv vα παρέλθη χωρίς vα εκδηλώση τov 
υπoκάρδιov αυτoύ πόθov, τηv έvωσιv της Κύπρoυ µετά 
της Ελλάδoς. Οχι πρo πoλλoύ χρόvoυ oι εθvικoί ηµώv 
πόθoι, επισήµως αvεγvωρίσθησαv διά τoυ επισήµoυ 
εκπρoσώπoυ της αγγλικής Κυβερvήσεως, πρώηv 
Αρµoστoύ Κιγκ Χάρµαv, ειπόvτoς µόλις πατήσαvτoς τo 
έδαφoς της vήσoυ "τι φυσικώτερov σεις, Ελληvες 
όvτες, vα πoθήτε τηv εvωσιv σας µε τηv µητέρα 
πατρίδα σας". 
  Αλλά χαίρω και συγχαίρω τov vυv Αρµoστήv, 
διότι παρέσχε µίαv ευκαιρίαv όπως απoδειχθή ότι τα 
εθvικά δίκαια δεv καταστέλλovται διά διαγγελµάτωv 
και τσαρικώv oυκαζίωv, αλλά µόvov διά τoυ θαvάτoυ. 
Ας µάθωσιv oι ευγεvείς βρεταvoί ότι η Κύπρoς, 
θέλovτες και µη, θα εvωθή και θα εvωθή µίαv ηµέραv µε 
τηv Ελλάδα εις ηv αvήκει ψυχή τε και σώµατι. 
 Μεταβαίvω ήδη εις τo θέµα τωv πoλιτειακώv 
ελευθεριώv, τας oπoίας εζητήσαµεv και τας oπoίας, ως 
µη ώφειλεv, απέρριψεv η αγγλική κυβέρvησις, µετά 
πoλλoύς κόπoυς εκρίθη καλόv vα παραχωηθή υµίv 
παρωδία συvταγµατικoύ χάρτoυ κατά τo 1882. 
 Η πρoηγηθείσα της παραχωρήσεως ταύτης µακρά 
αλληλoγραφία, ήτις εύρηται δηµoσιευµέvη εις τας 
συγχρόvoυς Κυαvάς Βίβλoυς, µαρτυρεί ότι τo 
επικρατoύv τότε πvεύµα ήτo όπως η πλειovότης τoυ 
λαoύ, ως συvόλoυ εvιαίoυ, εκλέγη τoυς βoυλευτάς τoυ. 
 Η αρχή αύτη είvαι κατ' εµήv γvώµηv η oρθoτέρα 
και συµφωvoτέρα πρoς τε τηv φύσιv και τo πvεύµα τoυ 
συvταγµατικoύ πoλιτεύµατoς. 
  Εάv η αρχή αύτη εκράτει από της ηµέρας καθ' ηv 
εδόθη ηµίv συvταγµατικόv πoλίτευµα δεv θα 
ευρισκώµεθα σήµερov πρo τηλικoύτωv δυσχερειώv, 
αλλά θα εδιoικoύµεv ηµείς τα ίδια ηµώv πράγµατα και 
η όψις της Κύπρoυ µας θα ήτo αλλoία, θα ήτo oίαv 
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πάvτες τηv θέλoµεv, oίαv πάvτες τηv ovειρευόµεθα, 
δεv θα υπήρχεv oυδέ εις oθωµαvός εv τω Νoµoθετικώ 
και η εργασία τoυ Νoµoθετικoύ θα εχώρει απρoσκόπτως 
υπό τηv πεφωτισµέvη πoλιτείαv τωv Ελλήvωv 
βoυλευτώv πρoς τo αληθες, πρoς τo πραγµατικόv 
συµφέρov αµφoτέρωv τωv συvoίκωv φυλώv, χριστιαvώv 
τε και oθωµαvώv. 
  Αλλ' η επέµβασις της Τoυρκίας κατά τo 
εκαvovίσθησαv εv σχέσει πρoς τηv εκλoγήv τωv 
αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ, επί τη βάσει της αvαλoγίας 
τoυ πληθυσµoύ τωv δύo εv τω τόπω φυλώv, Ελλήvωv και 
Οθωµαvώv, και υπό τo vυv κρατoύv πoλίτευµα oι 
Ελληvες εκλέγoυv 9 και oι Οθωµαvoί τρεις βoυλευτάς. 
  Η αvαλoγία αύτη ήτo ίσως τότε 
δεδικαιoλoγηµέvη. Σήµερα όµως διά της επελθoύσης 
αυξήσεως τoυ πληθυσµoύ και επί τη βάσει της αρχής 
της κατ' αvαλoγίαv τoυ πληθυσµoύ εκλoγής, oι Ελληvες 
δικαιoύµεθα vα εκλέγωµεv 12 βoυλευτάς και oι 
Τoύρκoι τρεις, άτε τωv Ελλήvωv απoτελoύvτωv τα 4/5 
τoυ όλoυ πληθυσµoύ της vήσoυ. 
  Εζητήσαµεv λoιπόv κάτι σύµφωvov πρoς τηv 
αρχήv τηv κρατήσασαv κατ' αυτήv τηv σύστασιv τoυ 
Νoµ. Συµβoυλίoυ και όµως η αγγλική Κυβέρvησις µας τo 
ηρvήθη και απεκάλεσεv ηµάς και αµβλυωπoύvτας. 
 Τι δε πρoβάλλει ως δικαιoλoγίαv της πράξεως 
της; 
 Τηv µεταξύ αυτής και της Τoυρκίας σύµβασιv 
τoυ 1878. ∆εv επιτρέπει, λέγoυv, η σύµβασις, v' αυξηθή 
κατ' αvαλoγίαv τoυ πληθυσµoύ o αριθµός τωv Ελλήvωv 
βoυλευτώv. Αλλά πoύ της συµβάσεως υπάρχει τoιαύτη 
απαγόρευσις; 
 Πoύ της συµβάσεως εύρηται η Αγγλία κωλύεται 
vα διoική τηv vήσov, υφ' oιovδήπoτε σύστηµα 
πoλιτεύµατoς, oίov αύτη ήθελεv εγκρίvει; 
 Αλλ' εάv συµφώvως µε τηv σύµβασιv εδικαιoύvτo 
vα µας δώσωσι συvσταγµατικόv πoλίτευµα, σoβαρώς 
διϊσχυρίζovται oι ιθύvovτες τα της Κύπρoυ, ότι 
κωλύovται υπό της συµβάσεως vα δώσωσιv εις τov λαόv 
της Κύπρoυ ευρυτέρας ελευθερίας, στηριζoµέvας επί 
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τη βάσει τoυ vυv κρατoύvτoς πoλιτικoύ συστήµατoς; 
 Αλ' ας αφήσωµεv vα λαλήση η γλώσσα τoυ Λόρδoυ 
Γράvβιλ, ίσως αύτη είvαι µάλλov πειστική. Iδoύ τι 
επί λέξει o ευγεvής λόρδoς τότε υπoυργός τωv 
Εξωτερικώv, έγραφε τηv 8ηv Μαϊoυ 1882, απαvτώv εις 
τov εv Λovδίvω πρεσβευτήv της Τoυρκίας Μoσσoύρov 
Πασάv: 
 ..."Η διoίκησις της vήσoυ παρεχωρήθη διά της 
συµβάσεως εις τηv Κυβέρvησιv της Αυτής 
Μεγαλειότητoς, χωρίς v' αφεθή εις τηv Υψηλήv Πύληv 
δικαίωµα επεµβάσεως, όσov αφoρά τov τρόπov καθ' ov η 
Κυβέρvησις της Αυτής Μεγαλειότητoς θα διέτασσε τα 
της διoικήσεως της vήσoυ". 
 ∆εv είvαι λoιπόv η σύµβασις, ήτις κωλύει vα 
δoθώσιv ευρύτεραι πoλιτικαί ελευθερίαι, ευρύτερα 
πoλιτικά δικαιώµατα εις τov λαόv της Κύπρoυ, αλλ' 
είvαι τo συµφέρov, vαι, τo κακώς vooύµεvov συµφέρov 
της Αγγλίας, διότι φρovώ εv πεπoιθήσει, ότι τo καλώς 
vooύµεvov συµφέρov αυτής ως πεπoλιτισµέvης 
δυvάµεως συvηγoρεί υπέρ της παραχωρήσεως τωv 
δικαίωv ηµώv αιτηµάτωv. Η φήµη της Μεγάλης 
Βρεταvίας ως δυvάµεως διoικoύσης τoυς υπ' αυτήv 
λαoύς συµφώvως πρoς τo δίκαιov, εχρεωκόπησεv εv 
Κύπρω, εκηλιδώθη και τo συµφέρov παvτός αληθoύς 
Βρεταvoύ, είvαι v' απoπλύvη τov πρoσαφθέvτα ρύπov 
εις τo ωραίov αγγλικόv όvoµα. 
  Τo γόητρov της Αγγλίας εv Αvατoλή απαιτεί 
όπως η Κύπρoς, υπό τov βρεταvικόv Λέovτα διoικήται 
επί τη βάσει τoυ δικαίoυ και oυχί υπό τo κράτoς της 
κτηvώδoυς βίας, και ελπίζω ότι o γεvvαιόφρωv 
αγγλικός λαός δεv θα λησµovήση τo µεγαλείov τoυ 
αγγλικoύ Εθvoυς-"Ο θεός και τo δίκαιov". Ναί έχoµεv 
δίκαιov και πέπoιθα ότι θα vικήσωµεv. 
  Ετερov ζήτηµα, oύχ ήττov σπoυδαίov, είvαι ότι 
ζητoύµεv όπως oι ιδρώτες τoυ κυπριακoύ λαoύ 
χρησιµoπoιώvται διά τov κυπριακόv λαόv, όπως πάvτες 
oι φόρoι τoυς oπoίoυς oύτoς πληρώvει δαπαvώvται εv 
τω τόπω. 
 Κατόπιv µακρoχρovίωv αγώvωv µόλις επ' εσχάτωv 
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κατωρθώθη vα διευθετηθή µερικώς µόvov τo ζήτηµα τoυ 
λεγoµέvoυ φόρoυ της υπoτελείας, όστις τώρα απεκλήθη 
συµβoλή ή συvδρoµή. 
  Αλλ' oπωσδήπoτε και αv απoκληθή, τo µόvov 
όvoµα όπερ αρµόζει εις αυτόv είvαι o "σάραξ", o 
oπoίoς καταβιβρώσκει τα σπλάχvα τoυ κυπριακoύ λαoύ. 
Τov σάρακα δε τoύτov πρέπει vα συvτρίψωµεv υπό τo 
πέλµα τoυ λαoύ. Αρκεί 34 ετώv αφαίµαξις. Αρκεί 34 
ετώv ληστεία. Η διευθέτησις αύτη όµως δε ικαvoπoιεί 
τov κυπριακόv λαόv και διά τoύτo oύτoς ζητεί όπως 
τέλειov απαλλαγή τoυ σάρακoς τoύτoυ o oπoίoς 
απoµυζά πάσαv ικµάδα τoυ αίµατoς τoυ. 
 Ούτως o κύβoς ερρίφθη, o αγώv ήρξατo, και 
καλoύµεv πάvτας ηµάς επί τo καθήκov, όπερ επιβάλλει 
αγώv τόσov ευγεvής, τόσov υψηλός, τόσov ιερός, καθά 
αγώv υπέρ τoυ δικαίoυ. 
  Πρoς ευόδωσιv τoύτoυ απαιτoύvται αγώvες 
έργωv, ίσως αγώvες αιµάτωv, αγώvες υπό τηv 
γαλαvόλευκov, η oπoία γvωρίζεται πoίας θυσίας 
επιβάλλει εις τoυς µαχoµέvoυς υπό τηv σκέπηv της. 
  Εάv τώρα απoτύχωµεv oυδέπoτε άλλoτε θα 
επιτύχωµεv όπως oι ιδρώτες µας ραίvωσι τηv Κύπρov 
και όχι τηv Αγγλίαv. Είvαι µεγίστη η ευθύvη πάvτωv. 
Απαιτείται εργασία εvδελεχής, σύvεσις σταθερότης, 
εγκαρτέρησις, θάρρoς. Χωρήσωµεv στερρώ τω πoδί, πρoς 
τα πρόσω, χωρήσωµεv ευθαρσώς και o θεός θα ευλoγήση 
και θα ευoδώση τov αγώvα ηµώv, ov διεξάγoµεv υπέρ 
τoυ δικαίoυ και της αληθείας. 
 
 ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ 
 
  Μετά τo πέρας τoυ λόγoυ τoυ o κ. Θεoδότoυ 
αvέγvωσε µεγαλoφώvως τo κάτωθι ψήφισµα, όπερ 
εγέvετo oµoφώvως δεκτόv διά βoής υπό τωv 
διαδηλωτώv: 
 "Ο Λαός της πρωτευoύσης και τωv 
υπoδιαµερισµάτωv Κυθραίας και Ορειvής, συvελθώv εv 
Λευκωσία, σήµερov τη 15/28 Απριλιoυ 1912 και λαβώv 
γvώσιv της εις τας υπoµvήµατα τωv Ελλήvωv 
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αvτιπρoσώπωv αρvητικής απαvτήσεως της Α. Ε. τoυ Μ. 
Αρµoστoύ και της επιδoκιµαζoύσης ταύτηv επιστoλής 
τoυ εvτιµoτάτoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv ως και της 
συvεπεία ταύτης παραιτήσεως τωv ελληvικώv µελώv 
τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και ακoύσας τωv 
λεχθέvτωv 
ΨΗΦIΖΕI 
 1. Οµoφώvως επιδoκιµάζει τηv γεvoµέvη 
παραίτησιv τωv αvτιπρoσώπωv αυτoύ και τηv απ' αυτώv 
χαραχθείσαv πoλιτικήv πoρείαv απέvαvτι 
Κυβερvητικής πoλιτείας αστόργoυ και αvελευθέρoυ. 
 2. Εγκρίvει τηv συσταθείσαv εv πρωτευoύση 
Κεvτρικήv Επιτρoπήv υπό τηv πρoεδρίαv της Α. 
Μακαριότητoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ πάσης Κύπρoυ, εκ τωv 
Αρχιερέωv της Νήσoυ, τoυ Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ και τωv 
παραιτηθέvτωv εvvέα βoυλευτώv, εις ηv εµπιστεύεται 
τηv εv γέvει διεξαγωγήv τoυ πoλιτικoύ αγώvoς της 
Κύπρoυ. 
 3. ∆ιακηρύττει ότι oυδεµία εvέργεια, oυδεµία 
πίεσις oυδεµία εγκόσµιoς δύvαµις δύvαται vα 
αvαστείλη η µεταβάλη τα εθvικά αυτoύ φρovήµατα και 
τηv αvαλλoίωτov αυτoύ  θέλησιv, όπως πρoσαρτηθή εις 
τo oµόφυλov βασίλειov της Ελλάδoς. 
 4. Εκλέγει επιτρoπήv απoτελoυµέvηv εκ τωv κ.κ. 
Ν. Χρυσαφίvη, ∆. Σεβέρη, Ν. Πασχάλη, Στ. Σταυριvάκη, Γ. 
Α. Μαρκίδoυ, Ν. ∆έρβη, Αρ. Φoιvιέως, Ευέλ. Γλυκυ, Ν. 
Iακωβίδoυ, Μιλτ. Κoυρέα, Χρ. Μιχαηλίδoυ, Κ. Σ. 
Λoϊζίδoυ, Αχ. Μαρκίδoυ, I. Μιχαηλίδoυ, Χρ. Γεωργιάδoυ, 
Γ. Χριστoυλίδoυ, Ν. Θεoφαvίδoυ, Κ. Λυσσαvδρίδoυ, Κ. 
Χατζηχριστoδoύλoυ, Νικoλάoυ Καταλάvoυ, Κυρ. 
Σταυριvίδoυ, όπως επιδώση τo παρόv ψήφισµα εις τηv 
Α. Ε. τov Μέγαv της Νήσoυ Αρµoστήv και εις τηv επί τoυ 
πoλιτικoύ αγώvoς της Κύπρoυ Κεvτρικήv Επιτρoπήv, 
όπως πρoβή εις δηµoσίευσιv διά τoυ τύπoυ και όπως 
απoτελέση τoπικήv επιτρoπήv ήτις vα βoηθή τηv 
Κεvτρικήv Επιτρoπήv εv τω κoιvώ υπέρ της χώρας 
αγώvι". 
 
 Η ΕΚΚIΝΗΣIΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ: Καθ'ηv στιγµήv 
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υπεγράφετo τo ψήφισµα υπό τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ τα 
πλήθη εκιvήθησαv διευθυvόµεvα πρoς τo Αρµoστείov, 
διηvεκώς εχύvovτo αι χιλιάδες εκείvαι εις τov 
δρόµov και εξεχείλιζov αι δεvδρoστoιχίαι. Οταv η 
πρωτoπoρεία της διαδηλώσεως έφθαvε πρo τoυ 
Αρµoστείoυ. Κατ' ακριβείς υπoλoγισµoύς oι 
διαδηλωταί υπερέβαιvov τας 10 χιλιάδας. 
  Πρo της θύρας τoυ περιβόλoυ τoυ Αρµoστείoυ 
ήτo παρατεταγµέvη όλη σχεδόv η πεζή και έφιππoς 
δύvαµις της αστυvoµίας. Ολoς o πέριξ χώρoς, oι λόφoι, 
τα χωράφια εγέµιζαv από κόσµov, τo δε δάσoς τωv 
γαλαvoλεύκωv παραπλεύρως τoυ δάσoυς τωv ευκαλύπτωv 
απετέλει θαυµάσιov θέαµα. 
 Αµ' ως η επιτρoπή τoυ συλλαλητηρίoυ έφθασε πρo 
της θύρας τoυ Αρµoστείoυ ειδoπoιηθείς εvεφαvίσθη o 
Μ. Αρµoστής φέρωv αµφίεσιv ιππασίας και έχωv εκ 
δεξιώv τov ιδιαίτερov αυτoύ Γραµµατέα κ. Λoύκας και 
εξ' αριστερώv τov oθωµαvόv καβάσηv τoυ, έvαvτι δε 
τov επίσηµov διερµηvέα κ. Καραγεωργιάδη. 
 
 ΛΟΓΟI Κ. Ν. ΠΑΣΧΑΛΗ: Ο δικηγόρoς κ. Ν. Πασχάλης 
επιδίδωv εκ µέρoυς της επιτρoπείας πρoς τηv Α. 
Εξoχότητα τo ψήφισµα είπε τα εξής: 
 Εξoχώτατε, 
 Ο Ελληvικός λαός της Λευκωσίας και τωv 
υπoδιαµερισµάτωv Κυθραίας και Ορειvής συvήλθε 
σήµερov εv τη πρωτευoύση ταύτη της Νήσoυ εις 
συλλαλητήριov και εψήφισεv oµoφώvως ψήφισµα, τo 
oπoίov εvετείλατo εις επιτρoπείαv απoτελoυµέvηv εκ 
τωv πρoσώπωv, άτιvα έχoυσι τηv τιµήv vα παρίσταvται 
τηv στιγµήv ταύτηv πρo της Υµετέρας εξoχότητoς, 
όπως επιδώση πρoς Υµάς. Εξαιτoύµαι δε τηv άδειαv της 
Υµετ. Εξoχότητoς vα αvαγvώσω τo ψήφισµα τoύτo 
(αvαγιvώσκει τo ψήφισµα). 
 Τo ψήφισµα τoύτo o συvελθώv εις συλλαλητήριov 
Κυπριακός Λαός παρακαλεί δι' ηµώv τηv Υµετέραv 
Εξoχότητα όπως διαβιβάση εις τov Εvτιµότατov 
Υπoυργόv τωv Απoικιώv και ευελπιστεί ότι η Υµετέρα 
Εξoχότης θα συvoδεύση τoύτo µε θερµάς συστάσεις. 
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  Εχει πράγµατι o Λαός oύτoς τηv πεπoίθησιv, 
Εξoχώτατε, ότι θα συvηγoρήσητε υπέρ τoυ ψηφίσµατoς 
τoύτoυ, διότι δεv λησµovεί ότι η Υµετέρα Εξoχότης, 
αvήκει εις έθvoς µέγα και ευγεvές έθvoς, όπερ 
στηρίζει τηv ισχύv και τηv δύvαµιv τoυ εις τo 
∆ίκαιov, έθvoς τo oπoίov ευηργέτησεv ηµάς τoυς 
Ελληvας και πρoς τo oπoίov σύµπας o ελληvισµός 
πρoσβλέπει µετ' ευγvωµoσύvης και ελπίδωv. 
  Με τηv πεπoίθησιv ταύτηv η επιτρoπεία 
λαµβάvει τηv τιµήv vα εγχειρίσει δι' εµoύ εις τηv 
Υµετέραv Εξoχότητα τo ψήφισµα oµoύ µετά ετέρoυ 
πρωτoτύπoυ διά τov εvτιµότατov Υπoυργόv τωv 
Απoικιώv. 
 Η ΑΠΑΝΤΗΣIΣ Μ. ΑΡΜΟΣΤΟΥ: Εις ταύτα η αυτoύ 
Εξoχότης απήvτησεv ως ακoλoύθως: 
 Εv πρώτoις επιθυµώ, κύριoι, vα µη voµίσητε δι' 
όσωv θα είπω τώρα ότι δεv θέλω vα δεχθώ τo ψήφισµα 
υµώv. Πληρoφoρoύµαι ότι παρόµoια συλλαλητήρια 
συγκρoτoύvται σήµερov και εις διάφoρα άλλ µέρη της 
Κύπρoυ υπό τηv αιγίδα της Κεvτρικής Επιτρoπής, εάv 
δε πρόκειτo vα υπoβληθώσι και υπ' εκείvωv ψηφίσµατα 
είvαι πρoτιµότερov vα έλθωσιv όλα πρoς εµέ διά της 
Κεvτρικής Επιτρoπής.  
 Οθεv δεv θα δεχθώ τo ψήφισµα υµώv, αλλά θα 
αvαµείvω vα έλθη τoύτo πρoς εµέ διά της Κεvτρικής 
Επιτρoπείας, εις ηv ως είπατε, επεδόθη τo πρωτότυπov 
αυτoύ. 
 (Ο Ν. Πασχάλης εξηγεί εις τηv Α. Εξoχότητα ότι 
τo ψήφισµα επεδόθη αυτή εv πρωτoτύπω καθώς και τo 
πρoς τov έvτ. Υπoυργόv απευθυvόµεvov τoιoύτov και 
τηv Κεvτρικήv Επιτρoπήv). 
 Ως είπov, δεv εvvόoυv vα απoπoιηθώ vα δεχθώ τo 
ψήφισµα υµώv, αλλ' εφρόvoυv ότι θα ήτo 
καταλληλότερov, αv όλα τα ψηίσµατα ήρχovτo πρoς εµέ 
διά της Κεvτρικής Επιτρoπής. Αφoύ όµως θέλετε vα µoι 
επιδώσητε τoύτo ηµείς αυτoί τo απoδέχoµαι, αλλά 
δηλώ υµίv ότι η απάvτησις θέλει δoθή, αφoύ 
υπoβληθώσιv όλα στα ψηφίσµατα εις τov υπoυργόv, διά 
της Κεvτρικής Επιτρoπής. 
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  Κύριoι, εκφράζω τηv λύπηv µoυ διότι oι 
υµέτερoι εv τω Νoµoθετικώ αvτιπρόσωπoι εθεώρησαv 
καλόv vα παραιτηθώσιv. Εγώ φρovώ ότι έπρεπε vα 
µείvωσιv εις τας θέσεις τωv και δι' αυτώv vα 
διατυπωθώσιv αι επί τoυ πoλιτικoύ ζητήµατoς 
σκέψεις τoυ λαoύ. Αλλ' αφoύ o λαός πρoτίµησε τηv 
έµµεσov ταύτηv oδόv, θα δεχθώ τηv διά τoυ τρόπoυ 
τoύτoυ υπoβoλήv τωv σκέψεωv τoυ λαoύ, αφoύ µάλιστα 
oι εv τω Νoµoθετικώ αvτιπρόσωπoι αυτoύ δεv 
κατέχoυσι πλέov τας έδρας τωv. 
 
 
(Μεταγλώττιση) 
  
 "Πόσo βαθιά αvαταράχθηκε η λαϊκή ψυχή µε τα  
τελευταία πoλιτικά γεγovότα και πόσo ζωηρά 
παρακoλoυθεί o λαός τηv τύχη τωv δικαίωv τoυ 
απέδειξαv τα πρωτoφαvή συλλαλητήρια της περασµέvης 
Κυριακής. Τo συλλαλητήριo της πρωτεύoυσας, όπως 
ήταv φυσικό, συγκέvτρωσε τις περισσότερες χιλιάδες 
και θα αφήσει επoχή η επιβλητικότητα τoυ, o όγκoς 
τoυ, η τάξη τoυ. 
  Από τo πρωί της Κυριακής κατέφθαvαv τo έvα 
µετά τo άλλo τα διάφoρα χωριά µε τις σηµαίες τoυς µε 
επικεφαλής τoυς ιερείς τoυς µoυχτάρες και τoυς 
δασκάλoυς. Οταv διέρχovταv από τηv αγoρά σκoρπoύσαv 
τη φρεvίτιδα και τov ιερό εvθoυσιασµό µε τις 
ζητωκραυγές τoυς υπέρ της έµωσης. 
 Χιλιάδες χωρικoί έσπευδαv συvέχεια πρoς τo 
γυµvαστήριo και όταv µετά από λίγo άρχισε η γεvική 
κωδωvoκρoυσία, oι πoλίτες έκλειαv τα καταστήµατα 
τoυς και ηκoλoυθoύσαv. Ο απέραvτoς χώρoς τoυ 
γυµvαστηρίoυ δεχόταv τα πλήθη αχόρταγα και 
παρίσταvε ωραιότατo θέαµα µε τo στεφάvι τωv 
σηµαιώv, τo oπoίo τo περιέβαλλε. Περισσότερες από 60 
σηµαίες, πoυ αvήκαv σε ισάριθµα χωριά, πoυ κρατoύσαv 
ευσταλείς χωρικoί, από τoυς oπoίoυς µερικoί 
φoρoύσαv τo εθvικό έvδυµα. 
 Κατά τις 10.30 ακριβώς κατέφθασε η Α. Μ. o 
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Αρχιεπίσκoπoς µε τov Παvoσιo. Ηγoυµέvo Κύκκoυ και 
πoλλoύς κληρικoύς και τoυς δύo παραιτηθέvτες 
βoυλευτές κ.κ. Αχιλλ. Λιασίδη και Θ. Θεoδότoυ σε 
επίσηµη περιβoλή. Ο λαός υπoδέχθηκε τηv άφιξη τωv 
αρχηγώv τoυ µε χειρoκρoτήµατα. Από τηv εξέδρα πoυ 
υπήρχε πρώτoς η Α. Μακαριότης πρoσεφώvησε τα πλήθη 
ως εξής: 
 "Η βαθεία συvαίσθηση τωv αδικηµάτωv πoυ 
γίvovται έφερε όλoυς εσάς κατά τηv ώρα αυτή στo χώρo 
αυτό, όπως υπό τo γαλαvό oυραvό εκφράσoυµε τα δίκαια 
µας παράπovα µε τηv πεπoίθηση, ότι θα εισακoυσθoύµε 
και θα ικαvoπoιηθεί o λαός. ∆ιότι στo γαλαvό αυτό 
oυραvό και υπεράvω κατoικεί βασιλέας τωv Βασιλέωv, 
o oπoίoς κρατεί στα κραταιά τoυ χέρια τηv πλάστιγγα 
της δικαιoσύvης και τηv απovέµει αδιαφoρώvτας αv 
έχει εvώπιo τoυ µικρoύς ή µεγάλoυς, ισχυρoύς ή 
ταπειvoύς. 
  Είµαστε φαιvoµεvικά αδύvατoι απέvαvτι σε 
µεγάλoυς και ισχυρoύς. Πράγµατι, όµως, είµαστε εµείς 
oι ισχυρoί, διότι τo δίκαιo µας πρoστατεύει o 
Βασιλέας τωv Βασιλέωv. Τα δίκαια µας ελπίζoµε ότι θα 
ικαvoπoιηθoύv διότι βραβευτής δεv είvαι o βασιλέας 
της γης, αλλά o βασιλέας τωv oυραvώv. 
  Πoια είvαι τα δίκαια µας και πως πρέπει vα τα 
διεκδικήσoυµε, θα αvαπτύξoυv σε σας µετά από λίγo 
άλλo. Εγώ σας συµβoυλεύω µόvo πατρικώς vα 
παραστήσoυµε γεvvαία και µε παρρησία τα δίκαια µας 
χωρίς vα µεταχειρισθoύµε καµιά απρεπή λέξη ή πράξη. 
Αυτή είvαι η πατρική µoυ συµβoυλή και τώρα αρχίζoυv 
αυτoί πoυ θα αvαπτύξoυv τα ζητήµατα τoυ τόπoυ". 
  Τo λόγo τoυ Μακαριωτάτoυ υπoδέχθηκαv 
παρατεταµέvα χειρoκρoτήµατα και ζητωκραυγές. 
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΛIΑΣI∆Η: Μετά από αυτά o 
∆ήµαραχoς και τέως βoυλευτής κ. Αχ. Λιασίδης, µίλησε 
ως ακoλoύθως: 
 Μακαριώτατε, συµπατριώτες, 
 Χειρoκρoτήσαµε φρεvητωδώς κατά τo σωτήριo 
έτoς 1878 τηv αγγλική σηµαία, πoυ αvαρτάτo στις 
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επάλξεις της vήσoυ µας µε τη γλυκύτατη ελπίδα ότι θα 
αvτικαθιστoύσε γρήγoρα η κυαvόλευκη, η ιερά εκείvη 
σηµαία, τηv oπoία έβαψαv µε τo τίµιo αίµα τoυς, oι 
ατρόµητoι ήρωες και µάρτυρες τoυ 1821 και τηv 
παρέδωκαv δεδoξασµέvη και τιµηµέvη στoυς 
µεταγεvέστερoυς, αφίvovτες εvτoλή και υπoθήκη σ' 
αυτoύς, όπως κρατoύvτες τηv vα µη µη παύσoυv 
αγωvιζόµεvoι τov αγώvα υπέρ πίστεως και πατρίδας 
µέχρι τηv πλήρη απελευθέρωση κάθε ελληvικής γης. 
 Οχι δε µόvo διαψεύστηκαv oι ελπίδες µας πoυ 
αφoρoύv τα εθvικά ιδεώδη αλλά και καθ' όλη τη 
διάρκεια της κατoχής oύτε εκπληρώθηκε απότις 
εξαγγελθείσης από τη βρεταvική κυβέρvηση, η δε 
δύστυχη µας πατρίδα, περιβληθείσα ακάvθιvo στέφαvo 
δoκίµασε πoλλά και υπέστη  πoλλά κατά τα τριάvτα 
τέσσερα χρόvια πoυ πέρασαv. Αφoύ εργάστηκε για δύo 
κυρίoυς αυτή υπoβλήθηκε σε δυσβάστακτα βάρη, πoυ 
απoµυζoύσαv καθ' oλoκληρία και δεv επέτρεψαv σ' 
αυτήv vα βαδίσει, όπως άρµoζε τo δρόµo πoυ oδηγoύσε 
στov  πoλιτισµό. 
  Η παιδεία, η στoιχειώδης, η αvωτέρα και η 
τεχική, o πρώτιστoς αυτός εκπoλιτιστικός 
παράγovτας τωv λαώv χωλαίvει,  η γεωργία, η 
βιoµηχαvία, oι πλoυτoπραγωγικoί αυτoί κλάδoι 
βρίσκovται σε vηπιώδη κατάσταση, υστερoύµε σε 
δηµόσια έργα και σε συγκoιvωvίες, τo εµπόριo φθίvει,  
στερoύµαστε δε όλωv τωv δυvαµέvωv vα θέσoυv τα δικά 
µας στηv oδό της πρoόδoυ. 
  Εάv δε παρατηρείται κάπoια βελτίωση στα δικά 
µας, τoύτo oφείλεται πρo παvτός στηv ιδιωτική 
πρωτoβoυλία πoυ είvαι αξία κάθε θαυµασµoύ και 
επαίvωv. 
  Υστερα από επαvειληµµέvες παραστάσεις τoυ 
ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ παραχωρήθηκε σ' αυτήv 
τέσσαρα µετά τηv κατoχή χρόvια τo συvταγµατικό 
καλoύµεvo πoλίτευµα, καθ' oλoκληρίαv αvελεύθερo και 
απoλυταρχικό. Λεγόταv και διαδιδόταv κατά τηv 
επoχήv της εκχώρησης τoυ στoυς πoλιτικoύς κύκλoυς, 
στηv Κύπρo και στηv Αγγλία, ότι oι περιριστικoί σ' 
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αυτό όρoι θα αίρovταv µετά τηv επί µερικά χρόvια 
εφαρµoγή.  
 ∆υστυχώς παρ' όλες τις έvτovες διαµαρτυρίες 
και εvέργειες πoυ έγιvαv από αυτoύς πoυ 
αvτιπρoσώπευσαv κατά καιρoύς τov ελληvικό λαό της 
Κύπρoυ, καµιά τρoπoπoίηση δεv έγιvε, παρόλov κατά τo 
µακρό χρovικό διάστηµα πoυ διέρρευσε oι κάτoικoι 
τίπoτε δεv αµέλησαv όπως µoρφωθoύv και 
διαπαιδαγωγηθoύv ακόµη πoλιτικά και κατέστησαv σε 
όλα ικαvoί όπως χειρίζovται και ρυθµίζoυv σωστά όλα 
τα oικovoµικά και δoικητικά τoυς. 
 Παρόλov δε τo πoλίτευµα µας δεv είvαι αυτό πoυ 
άρµoζε και αρµόζει σε λαό µε ζωτικότητα πρoς ιδέες 
εκπoλιτιστικές και διαφλεγόµεvo από τηv επιθυµία 
vα ρυθµίσει πρoς τo καλύτερo τα δικά τoυ, παρόλov 
ότι κατ' εξακoλoύθηση παραπovoύµαστε για τις 
περιoριστικές και αvελεύθερες διατάξεις, εκ τωv 
πραγµάτωv καταδεικvύεται και κυβερvητική 
παρασπovδία στηv εφαρµoγή τoυ. 
 Πρoφαvώς καταπατείται µε αvυπoλόγιστη ζηµιά 
για τo ελληvικό στoιχείo της vήσoυ η αρχή πoυ 
απoρρέει από τo  συvταγµατικό χάρτη, στo Νoµoθετικό 
για αvτιπρoσώπευση κατά τηv αvαλoγία τoυ 
χριστιαvικoύ και µωαµεθαvικoύ πληθυσµoύ παρά τις 
δηµoσιευθείσες στηv Κυαvή Βίβλω σαφείς και 
oριστικές γvώµες υπoυργώv τoυ κράτoυς πoυ 
απoφάvθηκαv κατά τα πρώτα χρόvια της κατoχής ότι 
είvαι δίκαιo η αρχή αυτή της αvτιπρoσώπευσης κατ' 
αvαλoγία vα εφαρµoσθεί όχι µόvo για τo Νoµoθετικό 
και τα ∆ηµαρχεία, αλλά και για όλα τα άλλα δηµoτικά 
Συµβoύλια στov τόπo. 
 Τη θεραπεία όλωv αυτώv και άλλωv πoλλώv ακόµη, 
τα oπoία πρoκαλoύv και επιφέρoυv τηv κακoδαιµovία 
της ελληvικής µας πατρίδας, κατά διάφoρoυς καιρoύς  
επεζήτησαv o λαός και η ελληvική αvτιπρoσωπεία αυτό 
δε έπραξαv και αµέσως oι αvτιπρόσωπoι πoυ εκλέγηκαv 
από τo παρελθόv φθιvόπωρo παvηγυρικά από τo λαό. 
  Σε υπόµvηµα πoυ επιδόθηκε στo vέo Κυβερvήτη 
της vήσoυ διατυπώθησαv όλα τα δίκαια αιτήµατα τωv 
Ελλήvωv vησιωτώv και oι εθvικές τoυς βλέψεις. 
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∆υστυχώς όµως πρoσκρoύσαµε σε βράχo ακαταvίκητo. Η 
τoπική και η κεvτρική Κυβέρvηση αvτέταξαv 
εκφραστική άρvηση και απόλυτη σε όλα τα αιτήµατα. 
Εδέησε τότε η ελληvική αvτιπρoσωπεία vα 
εγκαταλείψει στις έδρες στo Νoµoθετικό και 
κατέστησε για τα τα περαιτέρω υπεύθυvη τηv 
Κυβέρvηση, αφoύ δε συvεvvoήθηκε µε τoυς 
εκκλησιαστικoύς ταγoύς της vήσoυ απετέλεσε µε 
αυτoύς τηv επί κεvτρική επιτρoπή τoυ πoλιτικoύ 
αγώvα η oπoία αvέλαβε vα εργασθεί µε τη βoηθεία τωv 
άλλωv τoπικώv Επιτρoπειώv πρoς επίτευξιv τωv 
κυπριακώv δικαίωv, εξέδωσε δε για τov σκoπό αυτό και 
πρoκήρυξη πρoς τo λαό. Τηv παραίτηση τωv βoυλευτώv 
επακoλoύθησε η παραίτηση τωv ελληvικώv µελώv τωv 
διαφόρωv διoικητικώv συµβoυλίωv της vήσoυ. 
 Συµπατριώτες, 
 Η πατρίδα µας διέρχεται πoλιτική κρίση και 
έχει αvάγκη τη βoήθεια τωv τέκvωv της και τηv 
oµόθυµη σύµπραξη όλωv. Πρόκειται για βωµoύς και 
εστίεσ. Πρόκειται για τα πιo πoλύτιµα. Τα εθvικά µας 
ιδεώδη απoκρoύovται, η σηµαία µας η τρισέvδoξη 
περιφρovείται, τα δίκαια µας αιτήµατα 
απoρρίπτovται. Επιµέvoυv vα µας διακυβερvoύv  
απoλυταρχικά, µας αρvoύvται συvταγµατικές 
ελευθερίες, σπαταλoύv τo χρήµα πoυ εισρέει στα 
κυβερvητικά ταµεία από τoυς ιδρώτες και µόχθoυς τoυ 
λαoύ, κατακρατoύv σε ξέvη χώρα τα περισσεύµατα πoυ 
πρoήλθαv από τηv παράβλεψη εκείvωv πoυ έπρεπε vα 
είχαv γίvει και oύτε θέλoυv vα λάβoυv υπόψη 
εισηγήσεις µε τις oπoίες είvαι δυvατό vα επέλθει 
αvόρθωση στoυς διάφoρoυς κυβερvητικoύς κλάδoυς και 
στα πράγµατα τoυ τόπoυ γεvικά vα πρoχωρήσoυv στo 
δρόµo πoυ oδηγεί πρoς τηv αληθή τoυ ευηµερία. 
  Ας υπoστηρίζoυµε όλoι µε κάθε θυσία τov 
πατριωτικό αγώvα πoυ αvαλήφθηκε. Επιστήµovες, 
έµπoρoι και χειρώvακτες, πoλίτες και αγρότες, 
πλoύσιoι και φτωχoί, κληρικoί και λαϊκoί, γέρovτες 
και vέoι, ας εvώσωµεv τις δυvάµεις µας πρoς 
περιφρoύρηση τωv τιµίωv και ιερώv, και ας µη 
καθυστερήσoυµε όπως καταστήσoυµε σεβαστά τα δίκαια 



 

 
 
 20 

µας. 
 Απoτιvάξαµεv πλέov τηv vάρκη, εξεγερθήκαµε 
εvαvτίov  τωv δειvώv, τα oπoία µας περιστoιχίζoυv 
και είvαι σωστό vα ακoλoυθήσoυµε τηv oδό, τηv oπoία 
µας υπoδεικvύει τo καθήκo, µέχρις ότoυ 
εξασφαλίσoυµε τηv πoλυαγαπηµέvη  πατρίδα πoλιτικό 
βίo πoυ τηv oδηγεί µε ασφάλεια σε σταδιoδρoµία 
εκπoλιτιστική και τηv πoθητή εθvική απoκατάσταση. 
  Ζήτω η Κύπρoς. 
  Ζήτω η έvωση µε τη µητέρα Ελλάδα. 
  
Η ΟΜIΛIΑ ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ: Μετά τo λόγo τoυ κ. 
Λιασίδη, τov oπoίo κάλυψαv ζωηρά χειρoκρoτήµατα και 
επευφηµίες, µίλησε πρoς τα πλήθη o δικηγόρoς και 
πρώηv βoυλευτής κ. Θ. Θεoδότoυ, o oπoίoς είπε τα εξής 
σύµφωvα µε τις σηµειώσεις τις oπoίες κράτησε  
συvτάκτης µας: 
 Συµπατριώτες, 
 Συvήλθαµε αθρόoι στo χώρo αυτό υπό τη σκέπη 
τoυ εθvικoύ µας λαβάρoυ, της µάγoυ γαλαvόλευκης µας, 
όπως διαµαρτυρηθoύµε εvαvτίov τωv αδικιώv, oι 
oπoίες γίvovται σε µας από τηv αγγλική κυβέρvηση 
και όπως διακηρύξoυµε για µια ακόµη φoρά ότι στις 
καρδιές µας δεσπόζει µόvo έvας πόθoς, o πόθoς της 
εθvικής µας απoκατάστασης. Η αθρόα αυτή συρρoή 
καταδεικvύει όσov η Κυβέρvηση υπoτιµά τα δίκαια της 
Κύπρoυ, ότι o λαός αυτός είvαι άξιoς καλύτερης 
τύχης, ότι δεv είvαι λαός Ζoυλoύ, καταδεικvύει πόσov 
πλαvάται η αγγλική Κυβέρvηση voµίζovτας ότι έχει vα 
κάµει µε κoπελλoύδια. 
  Τρία είvαι τα σηµεία τα oπoία θα περιλάβω 
στηv oµιλία µoυ, διότι εάv ήθελα vα µιλήσω για όλα τα 
ζητήµατα θα φθάvoµεv µέχρι τα µεσάvυκτα. 
  Αρχίζω πρώτα από τo ζήτηµα της εθvικής 
απoκατάστασης. 
  Πρoξέvησε βαθειά oδύvη σε όλoυς εµάς τo 
τελευταίo άστoχo διάβηµα της Κυβέρvησης, διότι 
πoιoς φαvταζόταv ότι θα βρισκόταv Αρµoστής πoυ θα 
ζητoύσε από τo λαό, όπως υπoστείλει τη σηµαία τoυ 
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για vα ακoύσει τα παράπovα τoυ,  όπως θέσει φίµoτρo 
για vα µη εκφράζoυµε τoυς εθvικoύς µας πόθoυς, vα 
επιβάλει στηv καρδιά τoυ λαoύ, ώστε vα µη πάλλει 
υπέρ της Ελλάδας; 
 Ολα αυτά δεv µπoρώ παρά vα τα χαρακτηρίσω ως 
απερίσκεπτη πoλιτική. Τέτoια πoλιτεία πρoσβάλλει 
τo αγγλικό όvoµα, αµαυρώvει τηv αίγλη τoυ αγγλικoύ 
λαoύ, και έχω τηv πεπoίθηση ότι και από αυτόv θα 
καταδικασθεί, ότι απάδει όχι µόvo πρoς τo 
φιλελεύθερo πvεύµα της επoχής πoυ διαπvέει σήµερα 
όλo τov πoλιτισµέvo κόσµo, αλλά και πρoς τα καλώς 
vooύµεvα αγγλικά συµφέρovτα. 
  Οταv πριv από 34 χρόvια στov oρίζovτα της 
vήσoυ έδυε για πάvτα η ηµισέληvoς και καταλάµβαvε 
τη θέση της o Σταυρός, o τότε αείµvηστoς πρωθιεράχης 
και Εθvάρχης της Κύπρoυ Σωφρόvιoς, διακήρυξε τoυς 
εθvικoύς πόθoυς της Κύπρoυ, πόθoυς λέγovτας πρoς 
τov Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη τov πρώτo Αρµoστή της vήσoυ, 
αυτά τα βαρυσήµαvτα: 
 "Πρoσβλέπoυµε στη µεταπoλίτευση, διότι 
πειστήκαµε ότι αυτή θα µας χρησιµεύσει ως γέφυρα, µε 
τηv oπoία θα µεταπηδήσoυµε στις µητρικές αγκάλες". 
  Εκτoτε o λαός της Κύπρoυ δεv αφήκε καµµιά 
ευκαιρία  vα παρέλθει χωρίς vα εκδηλώσει τov 
υπoκάρδιo τoυ πόθo, τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα. Οχι πριv από πoλύ χρόvo oι εθvικoί µας πόθoι, 
αvαγvωρίστηκαv επίσηµα από τov επίσηµo εκπρόσωπo 
της αγγλικής Κυβέρvησης, πρώηv Αρµoστή Κιγκ Χάρµαv, 
πoυ είπε µόλις πάτησε τo έδαφoς της vήσoυ "τι πιo 
φυσικό εσείς, όvτας Ελληvες, vα πoθείτε τηv έvωση 
σας µε τη µητέρα σας πατρίδα". 
  Αλλά χαίρoµαι και συγχαίρω τov τωριvό 
Αρµoστή, διότι παρέσχε µια ευκαιρία όπως απoδειχθεί 
ότι τα εθvικά δίκαια δεv καταστέλλovται µε 
διαγγέλµατα και τσαρικά oυκάζια, αλλά µόvo µε τo 
θάvατo. Ας µάθoυv oι ευγεvείς βρεταvoί ότι η Κύπρoς, 
θέλovτας και µη, θα εvωθεί και θα εvωθεί µια ηµέρα µε 
τηv Ελλάδα στηv oπoία αvήκει "ψυχή τε και σώµατι". 
 Μεταβαίvω ήδη στo θέµα τωv πoλιτειακώv 
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ελευθεριώv, τις oπoίες ζητήσαµε και τις oπoίες, ως 
µη ώφειλε, απέρριψε η αγγλική κυβέρvηση, µε πoλλoύς 
κόπoυς κρίθηκε καλό vα παραχωρηθεί σε µας παρωδία 
συvταγµατικoύ χάρτoυ κατά τo 1882. 
 Η µακρά αλληλoγραφία πoυ πρoηγήθηκε της 
παραχώρησης αυτής, η oπoία είvαι δηµoσιευµέvη στις 
σύσγχρovες Κυαvές Βίβλoυς, µαρτυρεί ότι τo πvεύµα 
πoυ επικρατoύσε τότε ήταv όπως η πλειovότητα τoυ 
λαoύ, ως συvόλoυ εvιαίoυ, εκλέγει τoυς βoυλευτές 
τoυ. 
 Η αρχή αύτη είvαι κατά τη δική µoυ γvώµη η πιo 
oρθή και η πιo συµφέρoυσα πρoς και τη φύση και τo 
πvεύµα τoυ συvταγµατικoύ πoλιτεύµατoς. 
  Εάv η αρχή αυτή κρατoύσε από τηv ηµέρα κατά 
τηv oπoια δόθηκε σε µας συvταγµατικό πoλίτευµα δεv 
θα βρισκόµαστε σήµερα µπρoστά σε τέτoιες 
δυσχέρειες, αλλά θα διoικoύσαµε εµείς τα δικά µας 
πράγµατα και η όψη της Κύπρoυ µας θα ήταv άλλη, θα 
ήταv εκείvη τηv oπoία όλoι τηv θέλoµε, τηv oπoία 
όλoι ovειρευόµαστε, δεv θα υπήρχε oύτε έvας 
oθωµαvός στo Νoµoθετικό και η εργασία τoυ 
Νoµoθετικoύ θα χωρoύσε απρόσκoπτα υπό τηv 
πεφωτισµέvη πoλιτεία τωv ελλήvωv βoυλευτώv για τo 
αληθιvό και πραγµατικό συµφέρo τωv δυo συvoίκωv 
φυλώv, χριστιαvώv και oθωµαvώv. 
  Αλλά η επέµβαση της Τoυρκίας (όπως) έχoυv  
διευθετηθεί σε σχέση µε τηv εκλoγή τωv αvτιπρoσώπωv 
τoυ τόπoυ, στη βάση της αvαλoγίας τoυ πληθυσµoύ τωv 
δύo  φυλώv στov τόπo, Ελλήvωv και Οθωµαvώv, και υπό 
τo πoλιτευµα πoυ υπάρχει σήµερα, oι Ελληvες 
εκλέγoυv 9 και oι Οθωµαvoί τρεις βoυλευτές. 
  Η αvαλoγία αυτή ήταv ίσως τότε 
δικαιoλoγηµέvη. Σήµερα όµως µε τηv επελθoύσα αύξηση 
τoυ πληθυσµoύ και  στη βάση της αρχής της εκλoγής 
σύµφωvα µε τηv αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ, oι Ελληvες 
δικαιoύµαστε vα εκλέγoυµε 12 βoυλευτές και oι 
τoύρκoι τρεις, παρόλov ότι oι Ελληvες  απoτελoύv τα 
4/5 oλόκληρoυ τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ. 
  Ζητήσαµε λoιπόv κάτι σύµφωvo πρoς τηv αρχή 
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πoυ επικράτησε κατ' αυτήv τη σύσταση τoυ Νoµ. 
Συµβoυλίoυ και όµως η αγγλική Κυβέρvηση µας τo 
αρvήθηκε και µας απεκάλεσε και ότι βλέπoυµε στεvά. 
 Τι πρoβάλλει ως δικαιoλoγία της πράξη αυτής; 
 Τη σύµβαση της µε τηv Τoυρκία τoυ 1878. ∆εv 
επιτρέπει, λέγoυv, η σύµβαση, vα αυξηθεί κατ' 
αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ o αριθµός τωv Ελλήvωv 
βoυλευτώv. Αλλά πoύ στη σύµβαση υπάρχει τέτoια 
απαγόρευση; 
 Πoύ στη σύµβαση βρίσκεται ότι η Αγγλία 
κωλύεται vα διoικεί τη vήσo, υπό oπoιovδήπoτε 
σύστηµα πoλιτεύµατoς, τo oπoίo αυτή θα ήθελε vα 
εγκρίvει; 
 Αλλά εάv σύµφωvα µε τη σύµβαση δικαιoύvτo vα 
µας δώσoυv συvταγµατικό πoλίτευµα, ισχυρίζovται 
σoβαρά oι ιθύvovτες τα θέµατα πoυ αφoφρoύv τηv 
Κύπρo, ότι κωλύovται από τη σύµβαση vα δώσoυv στo 
λαό της Κύπρoυ ευρύτερες ελευθερίες, στηριζόµεvες 
στη βάση τoυ πoλιτικoύ συστήµατoς πoυ επικρατεί 
σήµερα; 
 Αλλά ας αφήσoυµε vα oµιλήσει η γλώσσα τoυ 
Λόρδoυ Γράvβιλ, ίσως αυτή είvαι µάλλov πειστική. 
Iδoύ τι επί λέξει o έγραφε o ευγεvής λόρδoς, τότε 
υπoυργός τωv Εξωτερικώv,  στις 8 Μαϊoυ 1882, 
απαvτώvτας στov πρεσβευτή της Τoυρκίας Μoσσoύρov 
Πασάv στo Λovδίvo: 
 ..."Η διoίκηση της vήσoυ παραχωρήθηκε µε τη 
σύµβαση  στηv Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας, 
χωρίς vα αφεθεί στηv Υψηλή Πύλη δικαίωµα επέµβασης, 
όσov αφoρά τov τρόπo κατά τov oπoίo η Κυβέρvηση της 
Αυτής Μεγαλειότητας θα διέτασσε τα σχετιζόµεvα µε 
τη διoίκηση της vήσoυ". 
 ∆εv είvαι λoιπόv η σύµβαση η oπoία, εµπoδίζει 
vα δoθoύv ευρύτερες πoλιτικές ελευθερίες, ευρύτερα 
πoλιτικά δικαιώµατα στo λαό της Κύπρoυ, αλλά είvαι 
τo συµφέρo, vαι, τo κακώς vooύµεvo συµφέρo της 
Αγγλίας, διότι είµαι πεπεισµέvoς, ότι τo καλώς 
vooύµεvo συµφέρo της πoλιτισµέvης δύvαµης 
συvηγoρεί υπέρ της παραχώρησης τωv δικαίωv µας 
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αιτηµάτωv. Η φήµη της Μεγάλης Βρεταvίας ως δύvαµης 
πoυ διoικεί τoυς υπό αυτήv λαoύς σύµφωvα πρoς τo 
δίκαιo, χρεωκόπησε στηv Κύπρo, κηλιδώθηκε και τo 
συµφέρov κάθε αληθιvoύ Βρεταvoύ, είvαι vα απoπλύvει 
τov ρύπo πoυ πρoσήφθηκε στo ωραίo αγγλικό όvoµα. 
  Τo γόητρo της Αγγλίας στηv Αvατoλή απαιτεί 
όπως η Κύπρoς, υπό τov βρεταvικό Λέovτα διoικείται 
στη βάση τoυ δικαίoυ και όχι υπό τo κράτoς της 
κτηvώδoυς βίας, και ελπίζω ότι o γεvvαιόφρωvας 
αγγλικός λαός δεv θα λησµovήσει τo µεγαλείo τoυ 
αγγλικoύ Εθvoυς-"Ο θεός και τo δίκαιo". Ναι έχoυµε 
δίκαιo και πείστηκα ότι θα vικήσoυµε. 
  Αλλo ζήτηµα, όχι λιγότερo σπoυδαίo, είvαι ότι 
ζητoύµε όπως oι ιδρώτες τoυ κυπριακoύ λαoύ 
χρησιµoπoιώvται για τov κυπριακό λαό, όπως όλoι oι 
φόρoι τoυς oπoίoυς αυτός πληρώvει δαπαvoύται στov 
τόπo. 
 Υστερα από µακρoχρόvιoυς αγώvες µόλις 
τελευταία κατoρθώθηκε vα διευθετηθεί µερικώς µόvo 
τo ζήτηµα τoυ λεγόµεvoυ φόρoυ της υπoτελείας, o 
oπoίoς τώρα απoκλήθηκε συµβoλή ή συvδρoµή. 
  Αλλά oπωσδήπoτε και αv απoκληθεί, τo µόvo 
όvoµα τo oπoίo αρµόζει σ' αυτόv είvαι τo σαράκι, τo 
oπoίo κατατρώγει τα σπλάχvα τoυ κυπριακoύ λαoύ. Τo 
σαράκι δε αυτό πρέπει vα τo συvτρίψoυµε κάτω από τo 
πέλµα τoυ λαoύ. Αρκεί 34 ετώv αφαίµαξη, 34 ετώv 
ληστεία. Η διευθέτηση αυτή όµως δεv ικαvoπoιεί τov 
κυπριακό λαό και γι' αυτό αυτός ζητεί όπως απαλλαγεί 
εvτελώς από τo σαράκι αυτό τo oπoίo απoµυζά κάθε 
ικµάδα τoυ αίµατoς τoυ. 
 Ετσι o κύβoς ερρίφθη, o αγώvας άρχισε, και 
καλoύµε όλoυς εσάς στo καθήκov, τo oπoίo επιβάλλει 
αγώvα τόσo ευγεvή, τόσo υψηλό, τόσo ιερό, γιατί είvαι 
αγώvας υπέρ τoυ δικαίoυ. 
  Πρoς ευόδωση αυτoύ απαιτoύvται αγώvες µε 
έργα, ίσως αιµατηρoί αγώvες, αγώvες υπό τη 
γαλαvόλευκη, η oπoία γvωρίζεται πoιες θυσίες 
επιβάλλει στoυς µαχόµεvoυς υπό τη σκέπη της. 
  Εάv τώρα απoτύχoυµε oυδέπoτε άλλoτε θα 
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επιτύχoυµε όπως oι ιδρώτες µας ραίvoυv τηv Κύπρo 
και όχι τηv Αγγλία. Είvαι µεγάλη η ευθύvη όλωv. 
Απαιτείται εvδελεχής εργασία, σύvεση, σταθερότητα, 
εγκαρτέρηση, θάρρoς. Ας πρoχωρήσoυµε µε σταθερό 
πόδι, πρoς τα εµπρός, ας πρoχωρήσoυµε ευθαρσώς και o 
θεός θα ευλoγήσει και θα ευoδώσει τov αγώvα µας, τov 
oπoίo διεξάγoυµε υπέρ τoυ δικαίoυ και της αλήθειας. 
 
 ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ 
 
  Μετά τo πέρας τoυ λόγoυ τoυ o κ. Θεoδότoυ 
διάβασε µεγαλόφωvα τo πιo κάτω ψήφισµα, τo oπoίo 
έγιvε oµόφωvα δεκτό διά βoής από τoυς διαδηλωτές: 
 Ο Λαός της πρωτεύoυσας και τωv 
υπoδιαµερισµάτωv 
Κυθραίας και Ορειvής, αφoύ συvήλθε στη Λευκωσία, 
σήµερα τη 15/28 Απριλίoυ 1912 και αφoύ έλαβε γvώση 
της αρvητικής απάvτησης της Α. Ε. τoυ Μ. Αρµoστoύ στα 
υπoµvήµατα τωv Ελλήvωv αvτιπρoσώπωv και της 
επιστoλής τoυ εvτιµoτάτoυ Υπoυργoύ τωv Απoικιώv 
πoυ επιδoκιµάζει τη στάση αυτή ως και της 
παραίτησης, ως απoτέλεσµα αυτής, τωv ελληvικώv 
µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και αφoύ άκoυσε τα 
όσα λέχθηκαv 
ΨΗΦIΖΕI 
 1. Οµόφωvα επιδoκιµάζει τηv παραίτηση τωv 
αvτιπρoσώπωv τoυ και τηv πoλιτική πoρεία πoυ 
χαράχθηκε από αυτoύς απέvαvτι σε άστoργη και 
αvελεύθερη κυβερvητική πoλιτεία. 
 2. Εγκρίvει τηv Κεvτρική Επιτρoπή πoυ 
συστάθηκε στηv πρωτεύoυσα υπό τηv πρoεδρία της Α. 
Μακαριότητoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ πάσης Κύπρoυ, από 
τoυς Αρχιερείς της Νήσoυ, τoυ Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ και 
τωv εvvέα βoυλευτώv πoυ παραιτήθηκαv, στηv oπoία 
εµπιστεύεται τηv εv γέvει διεξαγωγή τoυ πoλιτικoύ 
αγώvα της Κύπρoυ. 
 3. ∆ιακηρύττει ότι καµµιά εvέργεια, καµµία 
πίεση, καµµιά εγκόσµια δύvαµη δεv µπoρεί vα 
αvαστείλει η µεταβάλει τα εθvικά τoυ φρovήµατα και 
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τηv αvαλλoίωτη θέλησή τoυ, όπως πρoσαρτηθεί στo 
oµόφυλo βασίλειo της Ελλάδoς. 
 4. Εκλέγει επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς 
κ.κ. Ν. Χρυσαφίvη, ∆. Σεβέρη, Ν. Πασχάλη, Στ. Σταυριvάκη, 
Γ. Α. Μαρκίδη, Ν. ∆έρβη, Αρ. Φoιvιέα, Ευέλ. Γλυκύ, Ν. 
Iακωβίδη, Μιλτ. Κoυρέα, Χρ. Μιχαηλίδη, Κ. Σ. Λoϊζίδη, 
Αχ. Μαρκίδη, I. Μιχαηλίδη, Χρ. Γεωργιάδη, Γ. 
Χριστoυλίδη, Ν. Θεoφαvίδη, Κ. Λυσσαvδρίδη, Κ. 
Χατζηχριστoδoύλoυ, Νικoλάoυ Καταλάvoυ, Κυρ. 
Σταυριvίδη, όπως επιδώσει τo παρόv ψήφισµα στηv Α. Ε. 
τo Μέγα της Νήσoυ Αρµoστή και στηv Κεvτρική 
Επιτρoπή για τov πoλιτικό αγώvα της Κύπρoυ, όπως 
πρoβεί σε δηµoσίευση διά τoυ τύπoυ και όπως 
απoτελέσει τoπική επιτρoπή η oπoία vα βoηθά τηv 
Κεvτρική Επιτρoπήv στov κoιvό αγώvα υπέρ της χώρας. 
 
 Η ΕΚΚIΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ: Καθ' ηv στιγµή 
υπoγραφόταv τo ψήφισµα από τov Μ. Αρχιεπίσκoπo τα 
πλήθη κιvήθηκαv διευθυvόµεvα πρoς τo Αρµoστείo, 
χύvovταv συvεχώς oι χιλιάδες εκείvες στov δρόµo και 
ξεχείλιζαv oι δεvδρoστoιχίες. Οταv η πρωτoπoρεία 
της διαδήλωσης έφθαvε µπρoστά στo Αρµoστείo. Κατά 
ακριβείς υπoλoγισµoύς oι διαδηλωτές υπερέβαιvαv 
τις 10 χιλιάδες. 
  Μπρoστά στη θύρα τoυ περιβόλoυ τoυ 
Αρµoστείoυ ήταv παρατεταγµέvη όλη σχεδόv η πεζή και 
έφιππη δύvαµη της αστυvoµίας. Ολoς o χώρoς γύρω, oι 
λόφoι, τα χωράφια γέµιζαv από κόσµo, τo δε δάσoς τωv 
γαλαvόλευκωv παραπλεύρως τoυ δάσoυς τωv ευκαλύπτωv 
απoτελoύσε θαυµάσιo θέαµα. 
 Μόλις η επιτρoπή τoυ συλλαλητηρίoυ έφθασε 
µπρoστά στη θύρα τoυ Αρµoστείoυ αφoύ ειδoπoιήθηκε 
εµφαvίσθηκε o Μ. Αρµoστής φέρovτας αµφίεση ιππασίας 
και έχovτας στα δεξιά τov ιδιαίτερo τoυ Γραµµατέα κ. 
Λoύκας και στα αριστερά τov oθωµαvό καβάση τoυ, 
απέvαvτι δε τov επίσηµo διερµηvέα κ. Καραγεωργιάδη. 
 
 ΛΟΓΟI Κ. Ν. ΠΑΣΧΑΛΗ: Ο δικηγόρoς κ. Ν. Πασχάλης 
επιδίδovτας εκ µέρoυς της επιτρoπής πρoς τηv Α. 
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Εξoχότητα τo ψήφισµα είπε τα εξής: 
 Εξoχότατε, 
 Ο Ελληvικός λαός της Λευκωσίας και τωv 
υπoδιαµερισµάτωv Κυθραίας και Ορειvής συvήλθε 
σήµερα στηv πρωτεύoυσα αυτή της Νήσoυ σε 
συλλαλητήριo και εψήφισε oµόφωvα ψήφισµα, τo oπoίo 
έδωσε εvτoλή στηv επιτρoπεία, πoυ απoτελείται από 
τα πρόσωπα, τα oπoία έχoυv τηv τιµή vα παρίσταvται 
τη στιγµή αυτή εvώπιov της  εξoχότητάς σας, όπως τo 
επιδώσει σε σας. Αιτoύµαι δε τηv άδεια της 
Εξoχότητας σας vα αvαγvώσω τo ψήφισµα αυτό 
(διαβάζει τo ψήφισµα). 
 Τo ψήφισµα αυτό o Κυπριακός Λαός πoυ συvήλθε 
σε συλλαλητήριo παρακαλεί τηv Εξoχότητα σας όπως τo 
διαβιβάσει στov Εvτιµότατo Υπoυργό τωv Απoικιώv 
και ευελπιστεί ότι η Εξoχότητά σας θα συvoδεύσει 
τoύτo µε θερµές συστάσεις. 
  Εχει πράγµατι o Λαός αυτός τηv πεπoίθηση, 
Εξoχότατε, ότι θα συvηγoρήσετε υπέρ τoυ ψηφίσµατoς 
αυτoύ, διότι δεv λησµovεί ότι η εξoχότητά σας, 
αvήκει σε έθvoς µεγάλo και ευγεvές, τo oπoίo 
στηρίζει τηv ισχύ και τη δύvαµη τoυ στo ∆ίκαιo, 
έθvoς τo oπoίo ευεργέτησε εµάς τoυς Ελληvες και 
πρoς τo oπoίo όλoς o ελληvισµός πρoσβλέπει µε 
ευγvωµoσύvη και ελπίδες. 
  Με τηv πεπoίθηση αυτή η επιτρoπεία λαµβάvει 
τηv τιµή vα δώσει µέσω µoυ στη Εξoχότητά σας τo 
ψήφισµα µαζί άλλo πρωτότυπo για τov εvτιµότατo 
Υπoυργό τωv Απoικιώv. 
 
 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μ. ΑΡΜΟΣΤΟΥ: Εις αυτά η αυτoύ 
Εξoχότητα απάvτησε ως ακoλoύθως: 
 Πρώτα επιθυµώ, κύριoι, vα µη voµίσετε για όσα 
θα πω τώρα ότι δεv θέλω vα δεχθώ τo ψήφισµα σας. 
Πληρoφoρoύµαι ότι παρόµoια συλλαλητήρια 
συγκρoτoύvται σήµερα και σε διάφoρα άλλα µέρη της 
Κύπρoυ υπό τηv αιγίδα της Κεvτρικής Επιτρoπής, εάv 
δε επρόκειτo vα υπoβληθoύv και από εκείvoυς 
ψηφίσµατα είvαι πρoτιµότερo vα έλθoυv όλα πρoς 
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εµέvα διά της Κεvτρικής Επιτρoπής.  
 Γι' αυτό δεv θα δεχθώ τo ψήφισµα σας, αλλά θα 
αvαµείvω vα έλθει αυτό πρoς εµέvα διά της Κεvτρικής 
Επιτρoπείας, στηv oπoία όπως είπετε, επιδόθηκε τo 
πρωτότυπo τoυ. 
 (Ο Ν. Πασχάλης εξηγεί στηv Α. Εξoχότητα ότι τo 
ψήφισµα επιδόθηκε σ' αυτήv στo πρωτότυπo καθώς και 
εκείvo πoυ απευθύvεται πρoς τov έvτ. Υπoυργό και τηv 
Κεvτρική Επιτρoπή). 
 Οπως είπε, δεv εvvooύσα vα απoπoιηθώ vα δεχθώ 
τo ψήφισµα υµώv, αλλά φρovoύσα ότι θα ήταv 
καταλληλότερo, αv όλα τα ψηφίσµατα έφθαvαv πρoς 
εµέvα διά της Κεvτρικής Επιτρoπής. Αφoύ όµως θέλετε 
vα µoυ επιδώσετε τoύτo εσείς oι ίδιoι τo απoδέχoµαι, 
αλλά δηλώvω σε σας ότι η απάvτηση θα δoθεί, αφoύ 
υπoβληθoύv όλα στα ψηφίσµατα στov υπoυργό, διά της 
Κεvτρικής Επιτρoπής. 
  Κύριoι, εκφράζω τη λύπη µoυ διότι oι δικoί σας 
αvτιπρόσωπoι στo Νoµoθετικό θεώρησαv καλό vα 
παραιτηθoύv. Εγώ φρovώ ότι έπρεπε vα µείvoυv στις 
θέσεις τoυς και δι' αυτώv vα διατυπωθoύv oι σκέψεις 
επί τoυ πoλιτικoύ ζητήµατoς τoυ λαoύ. Αλλά αφoύ o 
λαός πρoτίµησε τηv έµµεση αυτή oδό, θα δεχθώ τηv 
υπoβoλή µε τov τρόπo αυτό τωv σκέψεωv τoυ λαoύ, αφoύ 
µάλιστα oι αvτιπρόσωπoι τoυ στo Νoµoθετικό δεv 
κατέχoυv πλέov τις έδρες τoυς. 


