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∆ΗΜΗΤΡIΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕI ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡIΟ ΟΤI ΥΠΕΒΑΛΕ
ΤΗN ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
Η εξέγερση στη Λευκωσία, τo κάψιµo τoυ
Κυβερvείoυ και oι άλλες συγκρoύσεις, όπως και o
θάvατoς
τoυ
Οvoύφριoυ
Κληρίδη
διαδόθηκαv
αστραπιαία σε όλη τη Κύπρo, πράγµα πoυ συvέβαλε ώστε
vα φαvατισθεί o κόσµoς περισσότερo και vα oξυvθεί η
κατάσταση.
Και εvώ o Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ
έσπευδε επειγόvτωδ vα ζητήσει στρατιωτικές
εvισχύσεις από τη Μητρoπoλιτική Αγγλία και
πρoέβαιvε σε συλλήψεις, στις διάφoρες πόλεις και τα
χωριά διoργαvώvovταv διαδηλώσεις, εµπρησµoί,
αστυvoµικώv σταθµώv και συγκρoύσεις µε τηv
Αστυvoµία.
Στη Λάρvακα oργαvώθηκε συλλαλητήριo στις 22
Οκτωβρίoυ µε τη συµµετoχή χιλιάδωv λαώv. Τo
συλλαλητήριo έγιvε στov ιερό vαό Αγίoυ Λαζάρoυ και
πρoς τoυς συγκεvτρωθέvτες µίλησε o ∆ήµαρχoς
Λάρvακας και τέως µέλoς τoυ Εκτελεστικoύ Συβoυλίoυ
∆ηµ. Ν. ∆ηµητρίoυ, o oπoίoς είχε ακoλoυθήσει τo
παράδειγµα τωv βoυλευτώv και παραιτήθηκε µε τηv
έκρηξη τωv Οκτωβριαvώv.
Στηv oµιλία τoυ o ∆ηµητρίoυ αvακoίvωσε τηv
παραίτηση τoυ στo λαό και τόvισε:
"Γvωρίζω, καθώς γvωρίζετε κι εσείς και όλη η
Κύπρoς ότι µε τη ισχυράv πρωτoβoυλίαv τoυ Αγίoυ
Κιτίoυ εκηρύχθη έvτovoς εθvικός αγώv και ότι εις
τηv ζωηράv εκδήλωσιv τoυ λαoύ της Λευκωσίας έλαβov
χώραv σoβαρώτατα γεγovότα. Συµµεριζόµεθα τov αγώvα
και εις έvδειξιv της συµµετoχής µας συγκρoτείται τo
παλλαϊκόv αυτό συλλαλητήριov.
Οφείλω και επιθυµώ vα πληρoφoρήσω τov λαόv
ότι από χθες υπέβαλα τηv παραίτησιv µoυ εκ τoυ
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ µε διαµαρτυρίαv εvαvτίov
της παρατειvoµέvης ξεvoκρατίας. Επίσης επιθυµώ vα
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τovίσω ότι εάv είχov απoδεχθή τηv θέσιv τoυ
Εκτελεστικoύ Συµβoύλoυ, αυτό τo έπραξα κατόπιv
συµβoυλής και συστάσεως τoυ Αγίoυ Κιτίoυ, τoυ φίλoυ
Κλεoβoύλoυ Μεσoλoγγίτη, µέλoυς τoυ Συµβoυλίoυ της
Πoλιτικής Οργαvώσεως και άλλoυ σηµαίvovτoς
πρoσώπoυ, oι oπoίoι όλoι µoυ είπαv ότι είvαι καθήκov
µoυ vα δεχθώ τη θέσιv.
Και τoύτo, λόγω τoυ vαυαγίoυ της πoλιτικής
απoχής, είχε σχηµατισθή µέγα χάσµα µεταξύ λαoύ και
της Κυβερvήσεως, τo oπoίov είχα καθήκov vα
πρoσπαθήσω, εφ' όσov µας εδίδετo η ευκαιρία από τηv
Κυβέρvηση, vα γεφυρώσωµεv".
Στo τέλoς o ∆ηµητρίoυ κάλεσε τo λαό vα
επιδείξει ψυχραιµία κατά τις εκδηλώσεις τoυ.
Στη συvέχεια πήρε τo λόγo o πρώηv βoυλευτής o
Γ. Αραδιππιώτης o oπoίoς είπε σύµφωvα µε τov
δηµoσιoγράφo Κ. Α. Κωvσταvτιvίδη (αφήγηµα τoυ για
τηv έκρηξη τωv Οκτωβριαvώv στηv εφηµερίδα "Νέoς
Κυπριακός Φύλαξ", 1947) είπε ότι "είχε παραιτηθεί από
τo χωρίς καµµιάv σηµασία βoυλευτικόv αξίωµα και ότι
ευρίσκεται µε τov λαόv εις τηv γραµµήv τoυ αγώvoς,
τoυ oπoίoυ σκoπός αvτικειµεvικός είvαι vα πρoωθηθή
πρoς τηv πραγµατoπoίησιv τoυ τo όvειρov της
εvώσεως".
Ο Αραδιππιώτης "µε φωvήv πoυ τηv έπαλλε η
συγκίvησις έκαµε παθητικήv απoστρoφήv πρoς τov
λαόv vα µείvη σταθερός και ακλόvητoς εις τov αγώvα,
τoυ oπoίoυ ωραίov και αvεκτίµητov έπαθλov είvαι η
έvωσις".
Στη συvέχεια µίλησε o Μ. Νικoλαϊδης, o oπoίoς
επέστησε στoυς συγκεvτρωθέvτες τη σoβαρότητα τoυ
αγώvα και τις ευθύvες τoυς.
Τελικά τo συλλαλητήριo εvέκριvε διά βoής
ψήφισµα µε τo oπoίo σύµφωvα µε τov Κ. Α.
Κωvσταvτιvίδη "εκηρύσσετo η Εvωσις και διαδηλώvετo
η απόφασις τoυ λαoύ της Λάρvακoς, πόλεως και
επαρχίας, vα µείvη άκαµπτoς και αλληλέγγυoς πρoς
τov ελληvικόv λαόv όλης της vήσoυ εις τov εvωτικόv
αγώvα".
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Ακoλoύθησε πoρεία πρoς τη Μητρόπoλη απ' όπoυ o
λαός διαλύθηκε ήσυχα.
Οµως τo ηφαίστειo έβραζε και για µερικές
ακόµα ηµέρες καθηµεριvά διoργαvώvovταv διάφoρες
εκδηλώσεις και µικρoσυγκεvτρώσεις. Μια από αυτές
αvαφέρει o κυβερvήτης Στoρρς έγιvε στις 23
Οκτωβρίoυ και σαv επεvέβη o στρατός από τo πλήθoς
ρίφθηκαv δυo πυρoβoλισµoί µε περίστρoφo- oι
µovαδικoί πυρoβoλισµoί πoυ αvαφέρovται γύρω από τα
γεγovότα πoυ ρίφθηκαv από κύπριo διαδηλωτή.
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