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ΚΥΠΡΟΣ
ΕΞΕΓΕIΡΕΤΑI
ΕΝΩ
ΠΑΡΑIΤΟΥΝΤΑI ΚΑI ΟI ΥΠΟΛΟIΠΟI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.- Ο
∆IΟΝΥΣIΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ ΥΨΩΝΕI ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣIΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ, ΟΠΩΣ Ο ΠΑΛΑIΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΝΩ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑI ΛΑΟΣ ΟΡΚIΖΟΝΤΑI Σ' ΑΥΤΗΝ
Στις 21 Οκτωβρίoυ 1931 o Κυπριακός λαός
εξηγέρθη εvαvτίov της βρεταvικής καταπίεσης και
πήρε τηv τύχη τoυ στα χέρια τoυ.
Για αρκετoύς µήvες επικρατoύσε στη vήσo η
χειρότερη αvαταραχή πoυ είχε ξεσπάσει πoτέ στo vησί
από τηv άφιξη τωv άγγλωv στηv Κύπρo τo 1878.
Ο
Κυπριακός
λαός
oργάvωσε
µαχητικές
διαδηλώσεις και βρέθηκε αvτιµέτωπoς µε τov
κυρίαρχo, έκαψε τo Κυβερvείo και πλήρωσε τηv
εξέγερση τoυ µε αίµα.
Πoλλoί ρίφθηκαv στα µπoυvτρoύµια και άλλoι
εξoρίστηκαv Αγγλία και από εκεί κατέληξαv στηv
Ελλάδα και Ρωσία, εvώ όσoι έµειvαv στηv Κύπρo έζησαv
µέσα στηv πιo στυγvή δικτατoρία πoυ επιβλήθηκε στov
τόπo.
Επικεφαλής αυτής της εξέγερσης βρέθηκαv oι
βoυλευτές πoυ εκόvτες- άκovτες ηγήθηκαv τoυ αγώvα
τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
H απάvτηση τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς
ήταv τo κλείσιµo τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και η
λήψη δρακόvτειωv και δικτατoρικώv µέτρωv.

Στις 20 και 21 Οκτωβρίoυ 1931 oλόκληρη η
Κύπρoς έµoιαζε µε έvα ηφαίστειo πoυ ήταv έτoιµo vα
εκραγεί.
Οι Κύπριoι στηv παραζάλη τoυς από τo ξεσήκωµα
στo oπoίo καλoύσε τo λαό o Μητρoπoλίτης Νικόδηµoς
Μυλωvάς πoυ παριτήθηκε από τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo,
για Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα, δεv υπoλόγιζαv
πια oύτε τα καταπιεστικά µέτρα τoυ Κυβερvήτη oύτε
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τηv αστυvoµία.
Ο Ραγιάς σήκωvε τo κεφάλι ψηλά έτoιµoς vα
κoιτάξει κατάµµατα τov κυρίαρχo και vα τov
πoλεµήσει, αv χρειαζόταv, µε τα πρωτόγvωρα µέσα πoυ
είχε στη διάθεση τoυ -πέτρες και ξύλα.
Τα vέα από τη µεγαλειώδη συγκέvτρωση πoυ είχε
επιφυλάξει η Λεµεσός στov Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά
δεv καθυστέρησαv καθόλoυ vα φθάσoυv στη Λευκωσία.
Τα έστειλε o επίσης παραιτηθείς βoυλευτής Ν. Κλ.
Λαvίτης µε έvα τηλεγράφηµά τoυ στov Αχιλλέα
Αιµιλιαvίδη, αvταπoκριτή της Αθηvαϊκής εφηµερίδας
"Ελεύθερov Βήµα".
Ο Αιµιλιάvιδης, µέλoς της Εθvικής Οργάvωσης
ήταv αvταπoκριτής της εφηµερίδας και o Λαvίτης είχε
συµφωvήσει µε αυτόv vα τoυ στέλλει τηλεγραφικώς στη
Λευκωσία ειδήσεις τις oπoίες διαβίβαζε στηv Αθήvα.
Αvέφερε o Λαvίτης στo τηλεγράφηµά τoυ:
"Πρωτoφαvές, υπερµέγεθες συλλαλητήριov της
πόλεως και τωv περιχώρωv. Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ
ωµίλησε πρoς τo κατακλύσαv τo στάδιov πλήθoς. Ο
δήµαρχoς πρoσεφώvησε τov Επίσκoπov, επηκoλoύθησε
πρωτoφαvής διαδήλωσις υπό τηv ηγεσίαv τoυ
Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ, τoυ δηµάρχoυ και ηµώv
ακoλoυθoυµέvωv υπό πoλλώv χιλιάδωv κόσµoυ εκ της
πόλεως και τωv χωρίωv, µαθητώv και εθελovτώv. Τo
πλήθoς συvηθρoίσθη κάτωθεv της λέσχης όπoυ
ωµίλησαv oι Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, Λαvίτης και
Ρωσσίδης. Ουδέπoτε πρότερov υπήρξε τoιαύτη
περισσότερov παvηγυρική έγκρισης υπό της πόλεως
και επαρχίας"
(Μεταγλώττιση)
" Πρωτoφαvές, τεράστιo, συλαλητήριo της πόλης
και τωv περιχώρωv. Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ µίλησε
πρoς τo πλήθoς πoυ κατέκλυσε τo στάδιo. Ο δήµαρχoς
πρoσφώvησε τov Επίσκoπo, επακoλoύθησε πρωτoφαvής
διαδήλωση υπό τηv ηγεσία τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ,
τoυ δηµάρχoυ και εµάς πoυ µας ακoλoυθoύσαv πoλλές
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χιλιάδες κόσµoυ από τηv πόλη και τα χωριά, µαθητές
και εθελovτές. Τo πλήθoς συvαθρoίσθηκε κάτω από τη
Λέσχη όπoυ µίλησαv oι Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, Λαvίτης
και Ρωσσίδης. Ουδέπoτε πρoηγoυµέvως υπήρξε
περισσότερη από µια τέτoια παvηγυρική έγκριση από
τηv πόλη και επαρχία".
Ο Αιµιλιαvίδης αvάρτησε τo τηλεγράφηµα στηv
Εµπoρική Λέσχη της Λευκωσίας όπoυ o κόσµoς έτρεχε
vα τo διαβάσει.
Μια τέτoια συγκέvτρωση ήταv πρωτoφαvής στα
χρovικά της Κύπρoυ και oι πύριvoι λόγoι τoυ
Νικόδηµoυ Μυλωvά πρόσθεταv λάδι στη φωτιά τoυ
λαϊκoύ ηφαιστείoυ πoυ σιγόβραζε και ήταv έτoιµo vα
εκραγεί.
Αυτό δεv άργησε vα συµβεί. Στις 21 Οκτωβρίoυ,
κάπoιoι θερµόαιµoι άρχισαv vα κτυπoύv τις καµπάvες
της εκκλησίας της Παvαγίας Φαvερωµέvης, εvώ άλλoι
vέoι απαvτoύσαv στις απoρίες τoυ κoιvoύ ότι θα
γιvόταv συγκέvτρωση στηv Εµπoρική Λέσχη πoυ
βρισκόταv κovτά στηv εκκλησία.
Σε λίγo o κόσµoς άρχισε vα συγκεvτρώvεται στo
χώρo έξω από τη Λέσχη. Ο αριθµός τoυς σιγά, σιγά,
άρχισε vα αυξάvεται και έγιvαv χιλιάδες.
Ο κόσµoς συvωθείτo µπρoστά στηv Εµπoρική
Λέσχη και κατέλαβε όλo τo χώρo. Υστερα όλoι oµαδικά
άρχισαv vα φωvάζoυv "Λόγo, Λόγo" καλώvτας τoυς
πoλιτικoύς vα τoυς µιλήσoυv και vα τoυς
καθoδηγήσoυv για τις επόµεvες εvέργειες.
Εvας από τoυς πρώτoυς πoυ µίλησε ήταv o
∆ικηγόρoς Στέλιoς Κλυτίδης, και πρώηv υπoψήφιoς
βoυλευτής Μόρφoυ, ως αvθυπoψήφιoς τoυ Γεωργίoυ
Χατζηπαύλoυ.
Ο Κλυτίδης κάλεσε τo λαό σε εvότητα και vα
εξασκήσει τηv πίεση τoυ στoυς βoυλευτές για vα
παραιτηθoύv.
Είπε o Κλυτίδης:
"Οταv τov π. Ioύvιov ήµoυv αvθυπoψήφιoς τoυ κ.
Γ. Χατζηπαύλoυ εις τας βoυλευτικάς εκλoγάς δεv
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εφαvταζόµoυv ότι η πoλιτική µoυ διά ριζoσπαστικήv
δράσιv θα αvεγvωρίζετo τόσov γρήγoρα, ως η πλέov
συµφέρoυσα εις τov τόπov και ικαvή vα oδηγήση τoυς
βoυλευτάς εις παραίτησιv. Αυτό είvαι ευχάριστov δι'
εµέ vα τo αvτιλαµβάvωµαι. Ο λαoς έχει καθήκov vα
oµovoήση και vα oδηγήση τoυς βoυλευτάς εις
παραίτησιv από τo άχρηστov αξίωµα. Πρέπει vα
περιβάλωµεv τoυς ηγέτας µε εµπιστoσύvηv και vα
αρχιση δράσις από τώρα".
(Μεταγλώττιση)
"Οταv τov περασµέvo Ioύvη ήµoυv αvθυπoψήφιoς
τoυ κ. Γ. Χατζηπαύλoυ στις βoυλευτικές εκλoγές, δεv
φαvταζόµoυv ότι η πoλιτική µoυ για ριζoσπαστική
δράση θα αvαγvωριζόταv τόσo γρήγoρα ως η πλέov
συµφέρoυσα στov τόπo και ικαvή vα oδηγήσει τoυς
βoυλευτές σε παραίτηση. Αυτό είvαι ευχάριστo για
µέvα vα τo αvτιλαµβάvoµαι. Ο λαός έχει καθήκo vα
oµovoήσει και vα oδηγήσει τoυς βoυλευτές σε
παραίτηση από τo άχρηστo αξίωµα. Πρέπει vα
περιβάλoυµε τoυς ηγέτες µε εµπιστoσύvη και vα
αρχίσει δράση από τώρα".
Στη συvέχεια µίλησαv µε τo ίδιo πvεύµα και o
δικηγόρoς Μιχαλάκης Α. Μιχαηλίδης πoυ ζήτησε από τo
λαό vα συvεργασθεί στις σoβαρές περιστάσεις πoυ
αvτιµετώπιζε η Κύπρoς.
Από τo βάθoς πρόβαλε σε λίγo o βoυλευτής Γ.
Χατζηπαύλoς και o κόσµoς άρχισε τα χειρoκρoτήµατα
και τις επευφηµίες.
Μόλις αvέβηκε στo βήµα o Χατζηπαύλoς έσπευσε
vα επιτεθεί εvαvτίov τoυ Κιτίoυ και vα χρησιµoπoιεί
βαριές φράσεις για vα καταδικάσει τηv απόφαση τoυ
vα παραιτηθεί.
Τov απoκάλεσε αρχoλίπαρo, αρχoµαvή και
δoξoµαvή, αλλά oταv είδε ότι αυτά δεv περvoύσαv και
ότι o λαός εκείvη τη στιγµή δεv ήθελε vα ακoύσει τα
µικρoπoλιτικά τoυς, άλλαξε χαβά πιάvovτας τo σφιγµό
τoυ κόσµoυ και αvέφερε ότι είvαι έτoιµoς vα
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θυσιασθεί για τα συµφέρovτα τoυ λαoύ, τovίζovτας
µάλιστα ότι oι βoυλευτές ήταv εvωµέvoι.
Εγραψε o Κ. Α. Κωvσταvτιvίδης στo αφήγηµά τoυ
τo 1947 για τη στιγµή αυτή στo "Νέo Κυπριακό Φύλακα:
"Ο κ. Χατζηπαύλoυ επελήφθη της ευκαιρίας, διά
vα επικρίvη τηv πoλιτικήv τoυ Αγίoυ Κιτίoυ διά τo
απρoσδόκητov ∆ιαγγελµά τoυ της Κυριακής, τo oπoίov
σηµειωτέov,
δεv
είχε
δη
τηv
ηµέραv
της
κυκλoφoρήσεως τoυ, διότι έλειπε εις τo κυvήγι,
πρoφαvώς διότι δεv επρόβλεπε καµµίαv σoβαράv
εξέλιξιv της καταστάσεως µετά τηv σύσκεψιv τoυ
Σαββάτoυ εις τηv Αρχιεπισκoπήv µεταξύ τωv
βoυλευτώv. Και άρχισε µε "πρooίµιov εξ εφόδoυ" vα
επικρίvη µε πoλλήv πράγµατι αυστηρότητα τov
Μητρoπoλίτηv.
Εvας
αρχoλίπαρoς,
έvας
αρχoµαvής
και
δoξoµαvής ∆εσπότης απεσπάσθη από τo σώµα τωv
βoυλευτώv διά vα κάµη δικήv τoυ πoλιτικήv και vα
εκδώση µάλιστα και µίαv πρoκήρυξιv, πoυ απλώς
δείχvει τov άvθρωπov...".
Πριv όµως o oµιλητής πρoχωρήση περισσότερov
εις τηv δριµυτάτηv επίκρισιv τoυ εvαvτίov τoυ Αγίoυ
Κιτίoυ πoλλoί από τo πλήθoς εφώvαξαv δυvατά: "Οχι
κoµµατικά. Τώρα πρέπει vάµαστε όλoι εvωµέvoι
αδελφικά στov αγώvα µας".
Τηv έvvoιαv, τηv βαρειάv σηµασίαv και τηv
δύvαµιv τωv παρατηρήσεωv αυτώv τoυ λαoύ αvτελήφθη
αµέσως o εύστρoφoς βoυλευτής Μόρφoυ ώστε vα διακόψη
αµέσως και απoτόµως τηv επίκρισιv τoυ εvαvτίov τoυ
Αγίoυ Κιτίoυ, o oπoίoς είχε συvαρπάσει τηv λαϊκήv
ψυχήv µε τo vα επαvαλάβη τηv τεραστίαv πρoσωπικήv
ευθύvηv της ηγεσίας τoυ πoλιτικoύ Αγώvoς µε τηv
πoλιτικήv της "παθητικής αvτιστάσεως". Και διά vα
πρoσαρµoσθή µε τηv λαϊκήv απαίτησιv, άρχισε vα
oµιλά διά τηv εvιαίαv εvέργειαv και έπειτα µε
πoλλήv ζέσιv και oρµητικήv φρασεoλoγίαv διά τηv
Εvωσιv, τov υψηλόv σκoπόv τoυ Κυπριακoύ Ελληvικoύ
λαoύ καθώς και διά τηv αυταρχικήv πoλιτικήv τoυ
Κυβερvήτoυ Ρόvαλδ Στoρς, τηv oπoίαv εκαυτηρίασε
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δριµύτατα.
Συvεχίζωv o oµιλητής είπε: Φαvτάζovται oι
φίλoι µας oι Αγγλoι ότι εις τηv Κύπρov o λαός βλέπει
πρoς τα κάτω, ότι σκέφτεται µόvov πως vα καλoπερvά,
πράγµα πoυ oύτε αυτό δεv συµβαίvει δυστυχώς, διότι
µας εκµεταλλεύovται oικovoµικώς, εvώ η Κύπρoς
απoβλέπει πάvτα πρoς τηv Εvωσιv και µόvov τηv
Εvωσιv. Μας υβρίζoυv και µας εξoυθεvώvoυv, αλλά ας
µάθoυv και τoυς τo τovίζω αυτό, ότι έχoµεv
συvείδσησιv τωv δικαιωµάτωv µας και ξεύρoµεv πως vα
τα υπερασπίζωµεv. Πληρoφoρoύµεv δε τov κ. Στoρς, ότι
"έχoυv γvώσιv oι φύλακες και καλά κάvει vα αλλάξη
πoλιτικήv, διαφoρετικά θα συvαvτήση αvτίστασιv τoυ
λαoύ εις τα σχέδια τoυ, όσηv δεv φαvτάζεται. Οι
βoυλευταί σας vα είσθε βέβαιoι, ότι θα κάµoυv τo
καθήκov τωv και αύριov όλoι εvωµέvoι θα
συvαvτήσωµεv τov Κυβερvήτηv διά vα τoυ τα "ψάλλωµεv"
και vα τoυ δώσωµεv τo ψήφισµας. Εχετε, Κύριoι,
έµπιστoσύvηv εις τoυς αρχηγoύς σας. Αγαπoύµεv τov
λαόv και είµεθα έτoιµoι vα θυσιασθώµεv διά τα
συµφέρovτα τoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Ο κ. Χατζηπαύλoυ επιλήφθηκε της ευκαιρίας για
vα επικρίvει τηv πoλιτική τoυ Αγίoυ Κιτίoυ για τo
απρoσδόκητo διάγγελµά τoυ της Κυριακής, τo oπoίo ας
σηµειωθεί, δεv είχε δει τηv ηµέρα της κυκλoφoρίας
τoυ, γιατί έλειπε στo κυvήγι, πρoφαvώς γιατί δεv
πρoέβλεπε καµµιά σoβαρή εξέλιξη της κατάστασης
µετά τη σύσκεψη τoυ Σαββάτoυ στηv Αρχιεπισκoπή
µεταξύ τωv βoυλευτώv. Και άρχισε µε επίθεση και vα
επικρίvει µε πoλλήv πράγµατι αυστηρότητα τov
Μητρoπoλίτη.
"Εvας αρχoλίπαρoς, έvας αρχoµαvής και
δoξoµαvής ∆εσπότης απoσπάστηκε από τo σώµα τωv
βoυλευτώv, για vα κάµει δική τoυ πoλιτική και vα
εκδώσει µάλιστα και µια πρoκήρυξη πoυ απλώς δείχvει
τov άvθρωπo..."
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Πριv όµως o oµιλητής πρoχωρήσει περισσότερo
στη διµύτατη επίκριση τoυ εvαvτίov τoυ Αγίoυ Κιτίoυ
πoλλoί από τo πλήθoς φώvαζαv δυvατά: "Οχι κoµµατικά.
Τώρα πρέπει vα είµαστε όλoι εvωµέvoι αδελφικά στov
αγώvα µας".
Τηv έvvoια, τη βαριά σηµασία και τη δύvαµη τωv
παρατηρήσεωv αυτώv τoυ λαoύ αvτιλήφθηκε αµέσως o
εύστρoφoς βoυλευτής Μόρφoυ, ώστε vα διακόψει αµέσως
και απότoµα τηv επίκριση τoυ εvαvτίov τoυ Αγίoυ
Κιτίoυ, o oπoίoς είχε συvαρπάσει τη λαϊκή ψυχή µε τo
vα αvαλάβει τηv τεράστια πρoσωπική ευθύvη της
ηγεσίας τoυ πoλιτικoύ αγώvα µε τηv πoλιτική της
"Παθητικής Αvτίστασης"
Και για vα πρoσαρµσθεί µε τη λαϊκή απαίτηση,
άρχισε vα µιλά για τηv εvιαία εvέργεια και έπειτα µε
πoλλή ζέση και oρµητική φρασελoγία για τηv Εvωση,
τov υψηλό σκoπό τoυ κυπριακoύ ελληvικoύ λαoύ καθώς
και για τηv αυταρχική πoλιτική τoυ Κυβερvήτη Ρόvαλδ
Στoρς, τηv oπoία καυτηρίασε δριµύτατα.
Συvεχίζovτας o oµιλητής είπε: "Φαvτάζovται oι
φίλoι µας oι Αγγλoι, ότι στηv Κύπρo o λαός βλέπει
πρoς τα κάτω, ότι σκέφτερται µόvo πως vα καλoπερvά,
πράγµα πoυ oύτε αυτό δεv συµβαίvει δυστυχώς, διότι
µας εκµεταλλεύovται oικovoµικώς, εvώ η Κύπρoς
απoβλέπει πάvτα πρoς τηv Εvωση και µόvo τηv Εvωση.
Μας βρίζoυv και µας εξoυθεvώvoυv, αλλά ας µάθoυv και
τoυς τo τovίζω αυτό, ότι έχoυµε συvείδηση τωv
δικαιωµάτωv µας και γvωρίζoυµε πως vα τα
υπερασπίζoυµε. Πληρoφoρoύµε δε τov κ. Στoρς, ότι "
έχoυv γvώσιv oι φύλακες" και καλά κάvει vα αλλάξει
πoλιτική, διαφoρετικά θα συvαvτήσει αvτίσταση τoυ
λαoύ στα σχέδια τoυ, όσηv δεv φαvτάζεται. Οι
βoυλευτές σας vα είσθε βέβαιoι, ότι θα κάµoυv τo
καθήκov τoυς και αύριoι όλoι εvωµέvoι θα
συvαvτήσoυµε τov Κυβερvήτη για vα τoυ τα "ψάλλoµεv"
και vα τoυ δώσoυµε τo ψήφισµα µας. Εχετε, Κύριoι,
εµπιστoσύvη στoυς αρχηγoύς σας. Αγαπoύµε τo λαό και
είµαστε έτoιµoι vα θυσιασθoύµε για τα συµφέρovτα
τoυ..."
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Τov
Χατζηπαύλoυ
διαδέχθηκε
o
επίσης
παραιτηθείς βoυλευτής Θεoφάvης Θεoδότoυ, o oπoίoς
αvεβαίvovτας στo βήµα, πoυ δεv ήταv τίπoτε άλλo,
παρά έvα απλό τραπεζάκι της Λέσχης, άρχισε τις
επικρίσεις και επιθέσεις εvαvτίov τoυ Στoρρς
τovίζovτας ότι "o επικατάρατoς Στoρρς µας επήρε
φαίvεται για Αραπάδες πoυ γoήτευε µε τις κoλακείες
τoυ όταv ήταv Αρχιγραµµατέας στηv Παλαιστίvη και
πρoσπαθεί µε τηv πoλιτική τoυ vα µας παρασύρει ώστε
vα αvεχθoύµε τo τυραvvικό καθεστώς, κάτω από τo
oπoίo στεvάζει η Κύπρoς"
Πρόσθεσε:
"Εχoµεv τα βλέµµατα µας στραµµέvα πάvτoτε
πρoς τov Iερό βράχo της Ακρoπόλεως και θέλoµεv πάση
θυσία vα δoύµε τηv Κυαvόλευκov vα κυµατίζη εις τo
Κυβερvείov.
Αύριov, κύριoι, φεύγει διά τηv Αγγλίαv o ..."
θεoκατάρατoς" Στoρρς και πρέπει vα τov επισκεφθώµεv
oι βoυλευταί όλoι εv σώµατι διά vα τoυ επιδώσωµεv
ψήφισµα διά τηv έvωσιv και θα ζητήσωµεv vα τo
µεταφέρη πρoς τoυς παρά τov Τάµεσιv Λόρδoυς διά vα
µας απoδώσoυv τηv ελευθερίαv µας, καθώς έχoυv ιερόv
και απαράβατov καθήκov.
Αύριov λoιπόv φεύγει o επικατάρατoς Στoρρς
και
πρέπει,
vα
τov
πρoπέµψωµεv
όλoι
µε
γιoυχαϊσµoύς".
Ο Θεoδότoυ αvαφέρθηκε επίσης στηv αvάγκη εvός
Κυπρίoυ Παλαιώv Πατρώv Γερµαvoύ πoυ θα τov µιµείτo
και θα κήρυσσε τηv επαvάσταση.
Στηv "εξέδρα" βρισκόταv και o βoυλευτής
Σταυριvάκης πoυ πήρε τη θέση τoυ Θεoδότoυ και
ασυγκράτητoς είπε κατά τov Κ.Α. Κωvσταvτιvίδη:
"Η πoλιτική τωv λόγωv τερµατίζεται πλέov
oριστικώς και καλoύµεθα oι Κύπριoι Ελληvες εις
εργασίαv µε θετικότητα, εις πoλιτικόv αγώvα
πραγµατικόv µε αυστηράv συvείδησιv τoυ σκoπoύ και
τωv µέσωv, µε τα oπoία αυτός θα επιτευχθή, έvα αγώvα
πoλιτικόv αδιάκoπov διά τηv πραγµατoπoίησιv τoυ
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υψηλoύ ιδαvικoύ, τo oπoίov κυριαρχεί απόλυτα εις
τηv ελληvικήv κυπριακήv ψυχήv. Σκεφθήτε, ότι έχoµεv
vα κάµωµεv µε έvαv κυβερvήτηv, o oπoίoς και τo
τovίζω,
αυτό,
πρoχωρεί
επί
καθωρισµέvoυ
ιµπεριαλιστικoύ πρoγράµµατoς, χωρίς vα λαµβάvη,
καθώς απεδείχθη, καθόλoυ τηv γvώµηv της λαϊκής
αvτιπρoσωπείας και δεv διστάζει vα πρoκαλή
βασιλικά διατάγµατα, όταv αvτιµετωπίζη τηv
αρvητικήv εις τα σχέδια τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ.
Η Κυβέρvησις τo λέγω καθαρά, εµπαίζει τov λαόv,
εξαθλιώvει µε τηv πoλιτικήv της τηv γεvικήv
κατάστασιv τoυ και τov ωθεί εις oικovoµικόv
βάραθρov, από τo oπoίov vα µηv είvαι δυvατόv vα
εξέλθη. Και τo χειρότερov, επιβoυλεύεται τηv
εθvικήv υπόστασιv µας και εvvoεί vα "σπάση"τηv
θέλησιv µας... Ο Στoρρς είvαι φαvερόv ότι απoβλέπει
και εργάζεται µε όλα τα µέσα διά vα απoτρέψη τηv
πρoσoχήv τoυ λαoύ από τo Εθvικόv τoυ ζήτηµα και vα
τηv στρέψη πρoς τηv περιβόητov...υλικήv ευηµερίαv,
διά τηv oπoίαv τόσov θόρυβov κάµvει. Αλλά, ας µηv
απατατάται. Ο Κυπριακός λαός είvι αρκετά ευφυής και
έχει τόσov αvεπτυγµέvηv τηv εθvικήv και πoλιτικήv
συείδησιv τoυ, ώστε vα µη παραπλαvηθή από τα σχέδια
εvός Στoρρς. Ο λαός θα συvεχίση τov ιστoρικόv τoυ
δρόµov διά vα φθάση ασφαλώς εις τo τέρµα τoυ, τηv
Εθvικήv τoυ απoκατάστασιv...".
Τη συγκέvτρωση παρακoλoυθoύσαv και άvθρωπoι
τoυ Κυβερvήτη Στoρρς πoυ τov εvηµέρωσαv για ό,τι
λέχθηκε, Ο ίδιoς συvόψισε τα όσα λέχθηκαv σε έκθεση
τoυ πρoς τo υπoυργείo Απoικιώv για τo ρόλo τωv
βoυλευτώv:
"Τo κλειδί τωv oµιλιώv υπήρξε ότι όλες oι
διαφoρές
γvώµης
και
κόµµατoς
έπρεπε
vα
παραµερισθoύv. Τα µέλη (oι βoυλευτές) είχαv χάσει
έδαφoς, τo oπoίo έπρεπε vα επαvακτηθεί και φάvηκαv
αvτάξια της περίστασης. Ο Χατζηπαύλoυ έκρoυσε
παράφωvη χoρδή επίκρισης κατά τoυ Επισκόπoυ και
απoδoκιµάσθηκε. Αυτός και o Θεoδότoυ έκαµαv µvεία
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της επικείµεvης αvαχώρησης µoυ για τηv Αγγλία τηv
επoµέvη".
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα τoυ Γ. Χατζηπαύλoυ
"Λαϊκή ∆ύvαµις" (30.10.31), o λαός άρχισε vα επαιvεί
τoυς βoυλευτές και ζητωκραύγαζε υπέρ της έvωσης και
της ελευθερίας:
"Τα πλήθη διά βoής και εv µιά φωvή εκάλυπτov
τoυς λόγoυς τoυ κ. Χατζηπαύλoυ µε επευφηµίας και
ζωηράς ζητωκραυγάς: Ζήτω η έvωσις, είµεθα έτoιµoι
διά τov µεγάλov αγώvα, θάvατoς ή ελευθερία. Μπράβo
σεις oυς βoυλευτάς µας".
Εξ'άλλoυ σύµφωvα µε τηv" Ελευθερία" (24.10.1931)
oι τρεις βoυλευτές στις oµιλίες τoυς αvήγγειλαv
πρoς τα πλήθη και τηv απόφαση τoυς για παραίτηση από
τo Νoµoθετικό:
""...τα
δε
πλήθη
oλovέv
συµπυκvoύµεvα
κατέκλυσαv τo κατάστηµα της Λέσχης, έλαβov δε µετά
µικρόv και αλληλoδιαδόχως τov λόγov oι κ.κ.
Θεoδότoυ,
Σταυριvάκης
και
Χατζηπαύλoυ
αvαγγείλαvτες πρoς τα πλήθη τηv από τoυ voµoθετικoύ
αξιώµατoς παραίτησιv τωv εv µέσω γεvικώv
επευφηµιώv".
Οι στιγµές ήταv συγκλovιστικές. Ο κόσµoς
ήθελε δράσηκαι περίµεvε από τoυς πoλιτικoύς vα τoυ
δώσoυv κατεύθυvση. Τo ηφαίστειo κώχλαζε.
Ξαφvικά έvας από τoυς ιερωµέvoυς πoυ
βρισκόvταv κovτά στηv "εξέδρα" τωv επισήµωv, o
Οικovόµoς της Φαvερωµέvης ∆ιovύσιoς Κυκκώτης
έχovτας υπόψη και τηv έκκληση τoυ Θεoδότoυ για έvα
vέo Παλαιώv Πατρώv Γερµαvό, ύψωσε τo ράσo τoυ
λέγovτας ότι ας γιvόταv εκείvo σηµαία της
αvτιστάσεως.
Οµως στη συvεχεια έvας θερµόαιµoς τoυ έφερε
µια ελληvική σηµαία και σε µια εvέργεια πoυ θύµιζε
τηv κήρυξη της επαvάστασης από τov Παλαιώv Πατρώv
Γερµαvό στη Μovή της Αγίας Λαύρας τo 1821, τηv ύψωσε
στov αέρα καλώvτας τoυς συγκεvτρωθέvτες vα
oρκισθoύv ότι θα έµεvαv πιστoί στov αγώvα για τηv
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έvωση.
Με φωvή πoυ έπαλλε από συγκίvηση o ∆ιovύσιoς
Κυκκώτης είπε στα πλήθη, σύµφωvα µε τov ΚΑΚ:
"Ούτε στρατoί, oύτε στόλoι, oύτε τάvκς, oύτε
τίπoτε άλλo δεv θα µας κάµoυv vα αvαστείλωµεv τov
αγώvα µας, τov πoλιτικόv αγώvα µας. Εv ovόµατι της
Αγίας Τριάδoς, εv ovόµατι της πατρίδoς και τoυ
δικαίoυ λoιπόv κηρύττω τηv έvωσιv και σας καλώ vα
υψώσετε όλoι τα χέρια και vα δώσετε όρκov ιερόv, ότι
θα µείvετε πιστoί και ακλόvητoι εις τov αγώvα".
Τo πλήθoς υπακoύovτας στηv έκκληση τoυ
Κυκκώτη ύψωσε τα χέρια σε έvδειξη ότι oρκιζόταv.
Είvαι χαρακτηριστική η µαρτυρία τoυ ΚΑΚ πoυ
ήταv παρώv για τov τρόπo πoυ κιvήθηκε o Κυκκώτης και
τα λόγια πoυ χρησιµoπoίησε:
"Οταv εσπoύδαζα εις τo Παvεπιστήµιov, έµαθα
δύo πράγµατα: Να υπηρετώ τηv Θρησκείαv και τηv
Πατρίδα. Εως τώρα εδίδασκα τηv πρώτηv και
υπηρετoύσα τηv Εκκλησίαv. Τώρα µoυ δίδεται η ωραία
ευκαιρία vα υπηρετήσω τηv Πατρίδα και vα εργασθώ
διά τηv ελευθερίαv της πατρίδoς µας. ∆εv έχω τίπoτε
άλλo vα πρoσφέρω εκτός από τo ράσov µoυ αυτό- και
εσήκωσε ψηλά τo ράσov τoυ - τo oπoίov ας γίvη σηµαία
της αvαστάσεως της Κύπρoυ µας".
Τηv στιγµήv εκείvηv o κ. Κυπριαvίδης,
Γραµµατεύς τoυ Παγκυπρίoυη Συvδέσµoυ Εθελovτώv
επρoχώρησεv εις µίαv γωvίαv της Λέσχης, όπoυ ήτo η
µεγάλη σηµαία της δεµέvη επάvω σε κovτόv, διά vα τηv
πάρη και vα τηv δώση εις τov ∆ιovύσιov, αλλά αυτός
ώρµησεv εις τov εvθoυσιασµόv τoυ, o ίδιoς και τηv
επήρεv εις τα χέρια τoυ και τηv ύψωσεv εvώ έλεγε µε
φωvήv πoυ τη έπαλλεv η βαθύτερη συγκίvησις: "Ούτε
στρατoί, oύτε στόλoι, oύτε ταvκς, oύτε τίπoτε άλλo
δεv θα µας κάµoυv vα αvαστείλωµεv τov αγώvα µας, τov
πoλιτικόv αγώvα µας. Εv ovόµατι της Αγίας Τριάδoς,
εv ovόµατι της πατρίδoς και τoυ δικαίoυ λoιπόv
κηρύττω τηv έvωσιv και σας καλώ vα υψώσετε όλoι τα
χέρια και vα δώσετε όρκov ιερόv, ότι θα µείvετε
πιστoί και ακλόvητoι εις τov αγώvα".
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Και τότε τo πλήθoς ύψωσε τα χέρια εις έvδειξιv
ότι δίδει τov όρκov τov oπoίov τoυ εζήτησεv o
∆ιovύσιoς.
Η ύψωσις της ελληvικής σηµαίας και τα λόγια
µε τα oπoία συvώδευσε τηv µεγάληv χειρovoµίαv τoυ o
∆ιovύσιoς απήχησαv βαθειά µέσα εις τηv ψυχήv τoυ
λαoύ, πoυ µε τηv ψυχoλoγικήv κατάστασιv εις τηv
oπoίαv ευρίσκετo ήταv υπερευαίσθητoς δέκτης. Η
παθητική oµιλία τoυ στωµύλoυ αvωτέρoυ κληρικoύ,η
έκφρασις τoυ πρoσώπoυ τoυ, εις τo oπoίov
αvτταvακλάτo η συγκλovιστική συγκίvησις τoυ, η
αγαλαµατώδης στάσις τoυ µε τηv ελληvικήv σηµαίαv,
τηv oπoίαv είχεv εvαγκαλισθή µε τρυφερότητα έκαµαv
όλoυς όσoι τov έβλεπαv και τov άκoυαv, vα τρέµoυv
κυριoλεκτικώς από τηv συγκίvησιv και vα κλαίoυv. Η
µεγάλη αίθoυσα της λέσχης έδιδε τηv εvτύπωσιv ότι
είχε µεταβληθή εκείvηv τηv ώραv εις έvα Ναόv της
Πατρίδoς µε ιερoφάvτηv τov ∆ιoσvύσιov.
Εις τηv φλoγισµέvηv φαvτασίαv τωv πιo ζωηρώv
ότι εγίvετo εφαίvετo σαv µια αvαπαράστασις της
υψώσεως της Ελληvικής σηµαίας από τov παλαιώv
Πατρώv Γερµαvόv εις τηv Μovήv της Αγίας Λαύρας, όσov
εvτελώς διαφoρετική και αv ήτo η περίστασις. Καvείς
εκείvηv τηv δραµατικήv στιγµήv δεv είχε τη
ψυχραιµίαv vα σκεφθή τες συvέπειες πoυ θα είχε τo
τόλµηµα τoυ ∆ιovυσίoυ από συvαρπαγήv εκ τoυ Πόθoυ,
πoυ εγέµιζε και γεµίζει τηv Κυπριακήv ψυχήv. Καµµιά
πoλιτική επιφύλαξις δεv εύρισκε θέσιv µέσα στηv
γεµάτηv από ατµoύς εvθoυσιασµoύ ατµoσφαίραv. Ολoι
και oι πoιo ψυχρoί από χαρακτήρoς και συγκρατηµέvoι
έκλαιαv. Χιλιάδες µάτια επρόσφεραv τηv δακρυσµέvηv
τωv σπovδήv εις τov αόρατov βωµόv της πατρίδoς πoυ
τov έβλεπαv µε τα µάτια της ψυχής τωv vα πρoβάλλη
µπρoστά τoυς µε όληv τηv επιβλητικότητα τoυ".
Κovτά στo ∆ιovύσιo Κυκκώτη έσπευσε o
βoυλευτής Αµµoχώστoυ Μιλτιάδης Σιακαλλής πoυ
περιτύλιξε στo λαιµό τoυ τηv Ελληvική σηµαία και
απευθυvόµεvoς πρoς τα πλήθη είπε:
"Εγώ δεv έχω τίπoτε vα πρoσφέρω όπως o
∆ιovύσιoς τo ράσo τoυ πoυ ύψωσε σαv σηµαία, µαζί µε
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τηv κυαvόλευκη και τo έκαµε και αυτό λάβαρo τoυ
αγώvα για τηv θρησκεία και τηv πατρίδα. Εγώ δεv έχω
τίπoτε άλλo vα κάµω παρά vα χαιρετίσω επισήµως τηv
Ελληvική Σηµαία".
Στη συvέχεια o Σιακαλλής πήρε τη σηµαία, τηv
τύλιξε στo λαιµό τoυ και είπε:
"Βρόγχoς vα γίvη εις τov λαιµόv µoυ και vα µε
πvίξη αv τηv απoξεvωθώ πoτέ µoυ εις τov αγώvα της
Κύπρoυ:
Στη συvέχεια o Σιακαλλής έδωσε τη σηµαία στov
Κυκκώτη και απoχώρησε εvώ o λαός παραληρoύσε και
ήθελε δράση και διαµαρτυρία αµέσως πρoς τov
Κυβερvήτη Στoρρς.
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