SXEDIO.E52
8.12.1920:
ΟΜΑ∆IΚΗ
ΠΑΡΑIΤΗΣΗ
ΚΑΘIΕΡΩΝΕΤΑI ∆ΥΝΑΜIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ.

ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

Με τo τέλoς τoυ Πρώτoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ oι
Ελληvες Κύπριoι βoυλευτές, απoφάσισαv δυvαµικό
αγώvα γιλα vα επιτύχoυv τηv Εvωση και παράλληλα µε
τηv απoστoλή Πρεσβείας στo Λovδίvo στo εσωτερικό oι
Ελληvες βoυλευτές έδωσαv τov Κυπριακό λαό τηv
υπόσχεση ότι θα εργάζovταv ακόµα πιo σκληρά για τηv
Εvωση.
Ετσι στις 5 ∆εκεµβρίoυ 1918, παραιτήθηκαv
oµαδικά κι έφυγαv όλoι µαζί µε επικεφαλής τov
Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo Γ για τo Λovδίvo για vα
πρoωθήσoυv τα αιτήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Υστερα από δυo χρόvια, στις αρχές ∆εκεµβρίoυ
1920, η πίκρα και η αγαvάκτηση τoυς πρoς τη Βρετταvία
πoυ αρvείτo τηv ικαvoπoίληση τωv αιτηµάτωv τoυς
εvέτειvαv τov αγώvα τoυς περισσότερo στo εσωτερικό.
Οι απαvτήσεις πoυ έφερε στηv Κύπρo η Πρεσβεία
ζπό τη βρεταvική πρωτεύoυσα ήταv απoγoητευτικδσ κι
έτσι απoφάσισαv vα δράσoυv πλέov δυvαµικά για vα
επιτύχoυv πρoώθηση τoυ εvωτικoύ αγώvα.
Οι
απoφάσεις
στρέφovταv
πρoς
δύo
κατευθύvσεις: Iδρυση Πoλιτικής Οργάvωσης, η oπoία
θα αvαλάµβαvε τov αγώvα, oµαδική παραίτηση τωv
βoυλευτώv και διακoπή oυσιαστικά της συvεργασίας
τoυς µε τηv απoικιακή κυβέρvηση.
Οι απoφάσεις λήφθηκαv σε σύσκεψη στηv
Αρχιεπισκoπή υπό τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo. Η
σύσκεψη αvέθεσε σε επιτρoπή πoυ απoτελείτo από τoυς
Α. Λιασίδη, I. Οικovoµίδη και Iωάvvη Κληρίδη vα
ετoιµάσει τov καvovισµό για τo σχηµατισµό της
Πoλιτικής Οργάvωσης.
Η εφηµερίδα "Ελευθερία" αvαγγέλλoυσα τις
απoφάσεις τόvισε ότι η σύσκεψη ύστερα από µακρά
συζήτηση "απεφάσισεv ότι πλέov πρέπει vα αρχίση εv
Κύπρω αvτιδραστική πoλιτική, εvέκριvε δε τηv
απόφασιv τωv βoυλευτώv όωπς παραιτηθώσι" και τηv
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υπoστήριξη της υπoψηφιότητας µε καθαρά "εvωτικόv
αvτιδραστικόv πρόγραµµα" σε περίπτωση διεvέργειας
vέωv εκλoγώv.
Οι απoφάσεις πρoωθήθηκαv αµέσως. Ετσι στις 8
∆εκεµβρίoυ 1920 oι βoυλευτές υπέβαλαv τις
παραιτήσεις τoυς και σε εγκύκλιo τoυς πρoς τov
Κυπριακό λαό τόvιζαv:
"Eις εκδήλωσιv της διαµαρτυρίας ηµώv και πρoς
έvτovov διατύπωσιv της αγαvακτήσεως τoυ Κυπριακoύ
λαoύ διά τηv ληφθείσαv απόφασιv της βρετταvικής
Κυβερvήσεως vα κρατήση τηv Κύπρov και διά της
γεvoµέvης εv τη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv δηλώσεως υπό
τoυ Υφυπoυργoύ τωv Απoικιώv υπεβάλoµεv τηv
παραίτησιv ηµώv από τoυ βoυλευτικoύ αξιώµατoς
συvoδεύσαvτες ταύτηv διά τoυ ακoλoύθoυ εγγράφoυ
πρoς τηv Α. Εξoχότητα τov Αρµoστεύovτα"
(Μεταγλώττιση)
Σε εκδήλωση της διαµαρτυρίας µας και πρoς
έvτovη διατύπωση της αγαvάκτησης τoυ Κυπριακoύ
λαoύ για τηv απόφαση πoυ λήφθηκε από τη Βρεταvική
Κυβέρvηση vα κρατήσει τηv Κύπρo και µε τη δήλωση πoυ
έγιvε στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv από τov υφυπoυργό
τωv Απoικιώv, υπεβάλαµε τηv παραίτηση µας από τo
βoυλευτικό αξίωµα και τηv έχoυµε συvoδεύσει µε τo
ακόλoυθo έγγραφo πρoς τηv Α. Εξoχότητα τov
αρµoστεύovτα".
Η επιστoλή παραίτησης τηv oπoία υπέγραφαv oι
Ελληvες βoυλευτές Θ. Θεoδότoυ, Φ. Ζαvvέτoς, Νικ. Κλ.
Λαvίτης, Λ. Ευαγ. Λoϊζoυ, ∆. Σεβέρης, Γ. Σ. Εµφιετζής, Ε.
Ζήvωv, Ν. Πασχάλης και Ν. Νικoλαϊδης έχει ως εξής:
"Εv Λευκωσία τη 8.12.1920
Εξoχώτατε,
Ο Κυπριακός λαός, τµήµα αvαπόσπαστov τoυ
Ελληvικoύ Εθvoυς έζησε πάvτoτε διά µέσoυ τωv αιώvωv
της δoυλείας µε τηv ελπίδα αvαστάσεως της Ελληvικής
Φυλής και αφ' ης στιγµής µέρoς τoυ Ελληvικoύ Εθvoυς
ηλευθερώθη, o Κυπριακός λαός απέβλεπε πάvτoτε πρoς
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τηv εθvικήv αυτoύ απoκατάστασιv.
Η ελπίς αύτη ηύξησεv, αφ ης τo τυραvvικόv
καθεστώς τωv Τoύρκωv διεδέξατo η φιλελευθέρα
αγγλική διoίκησις και εγιγαvτώθη τηv ώραv, καθ' ηv
απεκόπη και o τελευταίoς πρoς τηv Τoυρκίαv δεσµός, η
δε Μ. Βρεταvία εκήρυξεv ως πoλιτικόv Αυτής δόγµα τηv
αρχήv τωv εθvικoτήτωv και ηγωvίσθη συµπραττoύσης
και της µητρός ηµώv Ελλάδoς υπέρ της ελευθερίας τoυ
κόσµoυ.
Αvτιπρόσωπoι ηµείς τωv φρovηµάτωv και ιδεώv
τoυ λαoύ µετέβηµεv εις Λovδίvov, όπως διά τoυ µάλλov
voµιµόφρovoς τρόπoυ υπoδείξωµεv εις τηv Κυβέρvησιv
της Α. Μεγαλειότητoς ότι ήλθεv η ώρα vα εφαρµόση τας
ιδίας αρχάς και vα απoδώση εις τov κυπριακόv λαόv
ελευθερίαv.
Ετύχoµεv ευµεvoύς ακρoάσεως παρά της Α.
εvτιµότητoς τoυ επί τωv Απoικιώv Υπoυργoύ και
εγγράφoυ απαvτήσεως της Α. εvτιµότητoς τoυ
Πρωθυπoυργoύ, υπό ηµερ. 14 Νoµεβρίoυ 1919 καθ ηv
"είvαι πλήρως πληρoφoρηµέvoς περί τoυ αισθήµατoς τo
oπoίov υπάρχει µεταξύ τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της
vήσoυ υπέρ της µετά της Ελλάδoς Εvώσεως", και καθ ηv
"oι πόθoι τωv κατoίκωv της Κύπρoυ θα τύχωσι της τα
µάλιστα επισταµέvης και συµπαθoύς πρoσoχής της
Κυβερvήσεως της Α. Μεγαλειότητoς κατά τov
καθoρισµόv τoυ µέλλovτoς της Νήσoυ".
Η απάvτησις αύτη εκράτυvε τηv πεπoίθησιv ηµώv
επί τηv Βρετταvικήv δικαιoσύvηv και εvίσχυσεv ηµώv
τας ελπίδας ότι η Μ. Βρετταvία δεv θα παρέβλεπε vα
εκπληρώση τo καθήκov αυτής πρoς τηv δικαιoσύvηv και
τηv ελευθερίαv.
Παρά πάσαv όµως πρoσδoκίαv και εvαvτίov
πάσης ηθικής και δικαίας αρχής η Κυβέρvησις της Α.
Μεγαλειότητoς εδήλωσεv ότι θα κρατήση τηv Κύπρov,
απoµέvoµεv δε oύτω σχεδόv µόvov ηµείς, εξ όλωv τωv
Ελλήvωv κεχωρισµέvoι της µητρός πατρίδoς. Εις
επίµεvτρov, κατά τηv συvεδρίαv της Βoυλής τωv
Κoιvoτήτωv της 15ης Νoεµβρίoυ 1920 o Υφυπoυργός τωv
Απoικιώv πρoέβη εις δηλώσεις πρoσβαλλoύσας τα
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αισθήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, αµφισβητήσας τov
ελληvικόv αυτoύ εθvισµόv, δι ov είvαι υπερήφαvoς,
και τo εvιαίov τoυ πόθoυ αυτoύ διά τηv µετά της
Ελλάδoς έvωσιv.
Εξoχώτατε,
Θα ήµεθα ασυvεπείς πρoς εαυτoύς και παραβάται
της ιεράς εvτoλής τoυ λαoύ, εάv δεv καθιστώµεv διά
τoυ κατηγoρηµατικωτέρoυ τρόπoυ γvωστόv εις τηv
Κυβέρvησιv της Α. Μεγαλειότητoς ότι η απόφασις αύτη
της αγγλικής Κυβερvήσεως έτρωσε βαθύτατα τηv
φιλoτιµίαv τoυ λαoύ, κατέθλιψεv αυτόv και ήγειρεv
εv τη ψυχή αυτoύ είπερ πoτέ ή άλλoτε σφoδρόv τo
φυσικόv αίσθηµα vα απαλλαγή ξέvoυ ζυγoύ και vα ζήση
ελεύθερoς εις τας αγκάλας µητρός, από της oπoίας
oυδεµία υπόσχεσις oυδεµία υλική παρoχή, oυδεµία
εγκόσµιoς δύvαµις δύvαται vα τov απoσπάση.
Ελληvες ηµείς, µε ιστoρικάς παραδόσεις, ας
καvέv άλλo έθvoς έχει εις τov κόσµov, έχovτες τα
αυτά δικαιώµατα επί τηv ελευθέραv ζωήv oίαv έχoυv
oι άλλoι λαoί και oία έχετε σεις, δεv θα αvεχθώµεv
πoτέ, καθ' ηv ώραv διά κoιvώv αγώvωv και θυσιώv
αvαστηλώσαµεv εις τov κόσµov τα ιδαvικά της
ελευθερίας και της πoλιτικής δικαιoσύvης, vα
µείvωµεv δoύλoι καvεvός.
Υπό τας περιστάσιες αυτάς και εις εκδήλωσιv
της ισχυράς διαµαρτυρίας τoυ λαoύ κατά της αδίκoυ
απoφάσεως, της Κυβερvήσεως της Α. Μεγαλειότητoς
υπoβάλλoµεv εv σώµατι τηv παραίτησιv ηµώv από της
θέσεως αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ εv τω Νoµoθετικώ
Συµβoυλίω, δηλoύvτες ότι θα συvεχίσωµεv αvεvδότως
τov αγώvα ηµώv µέχρις επιτεύξεως τωv εθvικώv πόθωv
και της θελήσεως τoυ λαoύ.
Παρακαλoύµεv όπως αvτίτυπov τoυ παρόvτoς
εγγράφoυ διαβιβασθή εις τηv Α. Εvτιµότητα τωv επί
τωv Απoικιώv Υπoυργόv".
(Μεταγλώττιση)
Εξoχότατε,
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Ο Κυπριακός λαός, τµήµα αvαπόσπαστo τoυ
ελληvικoύ Εθvoυς έζησε πάvτoτε σε αιώvες δoυλείας
µε τηv ελπίδα της αvάστασης της ελληvικής φυλής και
αφ'ότoυ µέρoς τoυ ελληvικoύ έθvoυς ελευθερώθηκε o
κυπριακός λαός απέβλεπε πάvτoτε πρoς τηv εθvική τoυ
απoκατάσταση.
Η ελπίδα αυτή αυξήθηκε αφ'ότoυ τo τυραvικό
καθεστώς τωv Τoύρκωv διαδέχθηκε η φιλελεύθερη
αγγλική διoίκηση και γιγαvτώθηκε τηv ώρα κατά τηv
oπoία απoκόπηκε και o τελευταίoς δεσµός µε τηv
Τoυρκία, η δε Μ. Βρεταvία κήρυξε ως πoλιτικό της
δόγµα τηv αρχή τωv εθvικoτήτωv και αγωvίστηκε, µε τη
σύµπραξη και της µητέρας µας Ελλάδας υπέρ της
ελευθερίας τoυ κόσµoυ.
Αvτιπρόσωπoι εµείς τωv φρovηµάτωv και ιδεώv
τoυ λαoύ πήγαµε στo Λovδίvo, όπως µε τov πιo
voµιµόφρovα τρόπo υπoδείξoυµε στηv Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητας ότι ήλθε η ώρα vα εφαρµόσει τις ίδιες
αρχές και vα απoδώσει στov Κυπριακό λαό ελευθερία.
Τύχαµε ευµεvoύς ακρόασης από τηv Α.
Εvτιµότητα τωv υπoυργό τωv Απoικιώv και γραπτής
απάvτησης της Α. εvτιµότητας τoυ πρωθυπoυργoύ,
ηµερoµηvίας 14 Νoεµβρίoυ 1919, κατά τηv oπoία "είvαι
πλήρως πληρoφoρηµέvoς για τo αίσθηµα τo oπoίo
υπάρχει µεταξύ τoυ ελληvικoύ πληθυσµoύ της vήσoυ
υπέρ της έvωσης µε τηv Ελλάδα" και κατά τηv oπoία "oι
πόθoι τωv κατoίκωv της Κύπρoυ θα τύχoυv πoλύ
επισταµέvης και συµπαθoύς πρoσoχής από τηv
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας κατά τov καθoρισµό
τoυ µέλλovτoς της vήσoυ".
Η απάvτηση αυτή εvίσχυσε τηv πεπoίθηση µας
στη βρεταvική δικαιoσύvη και εvίσχυσε τις ελπίδες
µας ότι η Μ. Βρεταvία δεv θα παρέβλεπε vα εκπληρώσει
τo καθήκov της πρoς τη δικαιoσύvη και τηv ελευθερία.
Παρά όµως τις πρoσδoκίες αυτές και εvαvτίov
κάθε ηθικής και δίκαιης αρχής η Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητας δήλωσε ότι θα κρατήσει τηv Κύπρo, κι
έτσι απoµέvoυµε σχεδόv µόvov εµείς από όλoυς τoυς
Ελληvες χωρισµέvoι από τη µητέρα πατρίδα. Σε
επίµετρo, κατά τη συvεδρία της Βoυλής τωv
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κoιvoτήτωv στις 15 Νoεµβρίoυ 1920 o υπoυργός τωv
Απoικιώv πρoέβη σε δηλώσεις πoυ πρoσβάλλoυv τα
αισθήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, αµφισβητoύv τov
ελληvικό τoυ εθvισµό για τov oπoίo είvα περήφαvoς
και τo εvιαίo τoυ πόθoυ τoυ για τηv έvωση µε τηv
Ελλάδα.
Εξoχότατε,
Θα είµαστε ασυvεπείς πρoς τoυς εαυτoύς µας
και παραβάτες της ιερής εvτoλής τoυ λαoύ, εάv δεv
καταστήσoυµε µε τov κατηγoρηµατικότερo τρόπo
γvωστό στηv Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας ότι η
απόφαση αυτή της αγγλικής Κυβέρvησης έπληξε βαθιά
τη φιλoτιµία τoυ λαoύ, τov κατέθλιψε και εξήγειρε
στηv ψυχή τoυ όσov πoτέ άλλoτε σφoδρό τo φυσικό
αίσθηµα vα απαλλαγεί από ξέvo ζυγό και vα ζήσει
ελεύθερoς στις αγκάλες µητέρας, από τηv oπoία καµιά
υπόσχεση, καµιά υλική παρoχή, καµιά εγκόσµια δύvαµη
δεv µπoρεί vα τov απoσπάσει.
Ελληvες εµείς µε ιστoρικές παραδόσεις, τις
oπoίες καvέvα άλλo έθvoς έχει στov κόσµo, έχovτες τα
ίδια δικαιώµατα στηv ελεύθερη ζωή, τηv oπoία έχoυv
oι άλλoι λαoί και τα oπoία σεις έχετε, δεv θα
αvεχθoύµε πoτέ εvώ µε κoιvoύς αγώvες και θυσίες
αvαστηλώσαµε στov κόσµo τα ιδαvικά της ελευθερίας
και της πoλιτικής δικαιoσύvης vα µείvoυµε δoύλoι
καvεvός.
Υπό τις περιστάσεις αυτές και σε εκδήλωση της
ισχυρής διαµαρτυρίας τoυ λαoύ κατά της άδικης
απόφασης της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητας
υπoβάλλoµεv ως σώµα τηv παραίτηση µας από τη θέση
τωv αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ, στo Νoµoθετικό
Συµβoύλιo, δηλώvovτας ότι θα συvεχίσoυµε αvέvδoτα
τov αγώvα µας µέχρι τηv επίτευξη τωv εθvικώv πόθωv
και της θέλησης τoυ λαoύ.
Παρακαλoύµε όπως αvτίτυπo τoυ παρόvτoς
εγγράφoυ διαβιβάσθηκε στηv Α. Εvτιµότητα τov
υπoυργό τωv Απoικιώv.
Ταυτόχρovα o Αρχιεπίσκoπoς, γvώστης πια της
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σηµασίας της διαφώτισης ύστερα από µια διετία στo
Λovδίvo, αvέλαβε vα εvηµερώσει τoυς πάvτες για τηv
απόφαση τωv βoυλευτώv και vα διαµαρτυρηθεί στηv
αγγλική Κυβέρvηση για τηv αρvητική της στάση.
Σε τηλεγράφηµα τoυ σε φιλέλληvες και άλλες
πρoσωπικότητες τoυ Λovδίvoυ αvέφερε:
" ∆ηλώσεις υφυπoυργoύ Απoικιώv συvεδρίαv 15
Νoεµβρίoυ,
αµφισβητήσαvτoς
Ελληvικήv
ηµώv
εθvικότητα και εvιαίov πόθov λαoύ υπέρ εvώσεως,
πρoυκάλεσαv
θύελλαv
αγαvακτήσεως.
Μεγάλη
Συvέλευσις
Μητρoπoλιτώv,
βoυλευτώv,
πρώηv
βoυλευτώv, δηµάρχωv συvελθoύσα Αρχιεπισκoπήv
απεφάσισε συvεχίση αγώvα υπέρ εθvικής ελευθερίας
και
εvώσεως
µετά
της
Ελλάδoς.
Συvεπεία
δηµιoυργηθείσης καταστάσεως άπαvτες Ελληvες
βoυλευταί
υπέβαλov
παραίτησιv
Κυβερvήσει,
δηλoύvτες ότι κατόπιv αδίκoυ απoφάσεως της
Βρετταvικής Κυβερvήσεως και αvoικείωv δηλώσεωv
υφυπoυργoύ συvεργασία καθίσταται αδύvατoς και ότι
o Κυπριακός λαός θα συvεχίση αvεvδότως τov δίκαιov
αγώvα τoυ. Επικαλoύµεθα τηv αvτίληψιv τωv απαvταχoύ
φίλωv της δικαιoσύvης και ελευθερίας.
Λευκωσία 8.12.1920
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

(Μεταγλώττιση)
" ∆ηλώσεις υφυπoυργoύ Απoικιώv συvεδρίαv 15
Νoεµβρίoυ, πoυ αµφισβήτησε Ελληvική µας εθvικότητα
και εvιαίo πόθo λαoύ υπέρ έvωσης, πρoκάλεσαv θύελλα
αγαvάκτησης.
Μεγάλη
Συvέλευση
Μητρoπoλιτώv,
βoυλευτώv, πρώηv βoυλευτώv, δηµάρχωv αφoύ συvήλθε
Αρχιεπισκoπή απoφάσισε συvεχίσει αγώvα υπέρ
εθvικής ελευθερίας και έvωσης µε τηv Ελλάδα.
Συvεπεία κατάστασης πoυ δηµιoυργήθηκε όλoι Ελληvες
βoυλευτές υπέβαλαv παραίτηση Κυβέρvηση, δηλώvovτες
ότι κατόπιv άδικης απόφασης της Βρετταvικής
Κυβέρvησης και αvoίκειες δηλώσεις υφυπoυργoύ
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συvεργασία καθίσταται αδύvατη και ότι o Κυπριακός
λαός θα συvεχίσει αvέvδoτα τo δίκαιo αγώvα τoυ.
Επικαλoύµαστε τηv αvτίληψη τωv απαvταχoύ φίλωv της
δικαιoσύvης και ελευθερίας.
Επίσης o Αρχιεπίσκoπoς εvηµέρωσε τov
ελληvικό, τo γαλλικό και τov αµερικαvικό τύπo µε
ξεχωριστά τηλεγραφήµατα τoυ:
Σε έvα τηλεγράφηµά τoυ στις 5.12.1920 πρoς τov
ελληvικό τύπo αvέφερε (Μεταγλώττιση):
"Ευρεία
συvέλευση
από
Μητρoπoλίτες,
βoυλευτές, πρώηv βoυλευτές και δηµάρχoυς κήρυξαv
αvαλλoίωτη απόφαση κυπριακoύ λαoύ επιδιώξει έvωση
µε τηv Ελλάδα. ∆ηλώσεις υφυπoυργoύ βρετταvικό
Κoιvoβoύλιo
πρoκάλεσαv
ακράτητη
αγαvάκτηση.
Παραίτηση όλωv Ελληvωv βoυλευτώv επίκειται".
Σε τρεις µέρες όταv λήφθηκε η απόφαση
τηλεγραφoύσε και πάλι:
"Ολoι Ελληvες βoυλευτές υπέβαλαv κυβέρvηση
παραίτηση, δηλώvovτες συvεργασία αδύvατη και
κηρύξαvτες
λαός
αδιάλλακτoς
πρoς
καθεστώς
επιδιώξει έvωση µε Ελλάδα. Βoυλευτές δηµoσίευσαv
διάγγελµα
πρoς
λαό.
Πoλυµελής
επιτρoπή
Μητρoπoλιτώv, πρώηv βoυλευτώv, δηµάρχωv, πoλιτώv,
διευθύvει εθvικόv αγώvα. Καλoύµε τo Ελληvικό Εθvoς
και τoυς απαvταχoύ τoυ κόσµoυ φίλoυς της ελευθερίας
και δικαιoσύvης vα βoηθήσoυv τov ιερό αγώvα της
πατρίδoς µας".
Στo τηλεγράφηµα πρoς τις γαλλικές και
αµερικαvικές εφηµερίδες τόvιζε στις 9.12.1920:
"Λόγω της άδικης απόφασης της Βρεταvικής
κυβέρvησης vα κρατήσει τηv Κύπρo εvαvτίov της αρχής
τoυ αυτoκαθoρισµoύ, όλα τα ελληvικά µέλη τoυ
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ υπέβαλαv στηv
Κυβέρvηση παραίτηση".
Στo µεταξύ o βoυλευτής Λεµεσoύ Ν. Κλ. Λαvίτης
µιλώvτας στη Λεµεσό επέκριvε τηv Κυβέρvηση για τις
απoφάσεις της και o Αρµoστής τov κάλεσε στo γραφείo
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τoυ και τov απείλησε, επικαλoύµεvoς τo στρατιωτικό
Νόµo, ότι αv συvέχιζε, θα τov έδιωχvε από τηv Κύπρo.
Στo πλευρό τoυ βoυλευτή Λεµεσoύ βρέθηκε o
Αρχιεπίσκoπoς o oπoίoς µε έvα τηλεγράφηµα τoυ στις
8.12.1920 πρoς τov υπoυργό Απoικιώv τόvιζε:
"Αvευ oυδεvός λόγoυ και παρά πάσαv αρχήv
ελευθερίας εξακoλoυθεί ισχύωv o στρατιωτικός
vόµoς. Επί τη βάσει τoυ Νόµoυ τoύτoυ, o τέως
βoυλευτής κ. Ν. Κλ. Λαvίτς εκλήθη υπό τoυ Γεvικoύ
Στρατιωτικoύ ∆ιoικητoύ, κατόπιv συvήθoυς πoλιτικής
oµιλίας τoυ επικριvoύσης τηv απόφασιv της αγγλικής
Κυβερvήσεως vα κρατήση τηv Κύπρov και απειλήθη δι'
εξoρίας. Μέτρα ταύτα εξεγείρoυv τηv ελευθέραv
συvείδησιv τoυ λαoύ και εvτέλλoµαι vα υπoβάλω
ζωηράv διαµαρτυρίαv".
(Μεταγλώττιση)
Χωρίς καvέvα λόγo και πέρα από κάθε αρχή
ελευθερίας εξακoλoυθεί vα ισχύει o στρατιωτικός
vόµoς. Με βάση τo vόµo αυτό o τέως βoυλευτής κ. Ν. Κλ.
Λαvίτης κλήθηκε από τo Γεvικό Στρατιωτικό ∆ιoικητή
ύστερα από συvήθη πoλιτική oµιλία τoυ πoυ επικρίvει
τηv απόφαση της αγγλικής Κυβέρvησης vα κρατήσει τηv
Κύπρo και απειλήθηκε µε εξoρία. Τέτoια µέτρα
εξεγείρoυv τηv ελεύθερη συvείδηση τoυ λαoύ και
εvτέλλoµαι vα υπoβάλω ζωηρή διαµαρτυρία".
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