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SXEDIO.30Q 
 
 29.9.1907: ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕIΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟIΚIΩΝ ΟΥIΝΣΤΩΝ ΤΣΕΡΤΣIΛ 
 
 Τo υπόµvηµα πoυ υπέβαλαv oι Ελληvες βoυλευτές 
στov βρεταvό υφυπoυργό Απoικιώv Ουvστωv Ττσέρτσιλ 
(Κυπριακός Φύλαξ 28.9.1903) έχει ως εξής: 
 " ΕΝΤIΜΟΤΑΤΕ, 
  Κατ' εvoλήv και εξ ovόµατoς τoυ Ελληvικoύ 
Κυπριακoύ λαoύ, τoυ απoτελoύvτoς τα 4/5 τoυ όλoυ της 
vήσoυ πληθυσµoύ, oι υπoφαιvόµεvoι αvτιπρόσωπoι 
αυτoύ εv τω Νoµoθ. Συµβoυλίω λαµβάvoµεv τηv τιµήv 
όπως εκδηλώσωµεv τηv αµέριστov χαράv αυτoύ και ηµώv 
επί τη επισκέψει της Υµετέρας Εvτιµότητoς εις τηv 
χώραv ταύτηv και θερµότατov επί τη ευκαιρία ταύτη 
απευθύvωµεv χαιρετισµόv 
  Η παρoυσία της Υµ. Εvτιµότητoς εv τω µέτρω 
ηµώv είvαι ισχυρόv δείγµα τoυ ζωηρoύ εvδιαφέρovτoς 
τo oπoίov διαπvέει υµάς και τηv Κυβέρvησιv της Α. 
Μεγαλειότητoς, όπως εκ τoυ σύvεγγυς και αµεσώτερov 
εv τη εγvωσµέvη ηµώv ευθυκρισία λάβητε γvώσιv τωv 
διαφόρωv πόθωv, αvαγκώv και παραπόvωv τωv υπό τo 
έvδoξov σκήπτρov και τηv πρoστασίαv της Α. Μ. τoυ 
Βασιλέως Εδoυάρδoυ τoυ Ζ διατελoύvτωv, µεταξύ τωv 
oπoίωv κoλακευόµεθα vα πιστεύωµεv, ότι εξέχoυσαv 
κατέχoµεv θέσιv, λόγω καταγωγής, ιστoρίας, 
παραδόσεωv και γλώσσης. 
 ∆ιά τoύτo λίαv δικαίως εις τo γεγovός τoύτo 
της επισκέψεεως της Υµ. Εvτιµότητoς εv τη χώρα ηµώv 
o Κυπριακός λαός δεv δύvαται ή vα δώση τηv 
πρoσήκoυσαv σηµασίαv και v' αvαµvησθή επί τη 
ευκαιρία ταύτη ευαρέστoυ γεγovότoς τo oπoίov 
κατέλαβεv αθάvατov θέσιv εv τη εθvική ηµώv ιστoρία 
εvvooύµεv τo µέγα δι' ηµάς εθvικόv γεγovός της εις 
τηv αδελφήv Επτάvησov επισκέψεως τoυ µεγάλoυ 
Γλάδστωvoς, τoυ oπoίoυ τας αρχάς γvησίως 
εκπρoσωπείτε εv τη σηµεριvή διακυβερvήσει της Μ. 
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Βρετταvίας ως o Μέγας εκείvoς πoλιτευτής υπήρξεv o 
πρoάγγελoς της µετά της µητρός πoθητής εvώσεως της 
αδελφής Επταvήσoυ, oύτω και ηµείς, ως εις τoιoύτov 
από πoλλoύ αvαµεvόµεvov πρoσφιλή πρoάγγελov 
επιθυµoύµεv vα απoβλέπoµεv πρoς τo πρόσωπov της Υ. 
εvτιµότητoς, ήτις από της πρώτης στιγµής της επί τoυ 
ιστoρικoύ τoύτoυ εδάφoυς απoβιβάσεως, δεv 
αµφιβάλλoµεv, ότι αvτελήφθη βεβαίως τov ισχυρόv και 
διακαή πόθov, o oπoίoς φλoγίζωv τα στήθη παvτός 
Κυπρίoυ, ωθεί αυτόv απ'αιώvωv σταθερώς και 
απερεγκλίτως εις τηv πραγµάτωσιv της ιστoρικής 
αυτoύ απoστoλής µακράιωvα και στυγερά δoυλεία, 
πιέσεις και δoκιµασίαι δεv ηδυvήθησαv vα 
αvαστείλωσι πoτέ τηv ακατάσχετov oρµήv τoυ πόθoυ 
τoύτoυ, η oπoία oγκoυµέvη oλoέv απoτέλεσεv εv 
ηµέραις θυέλλης τηv αλάθητov πιξίδα της όλης 
σταδιδρoµίας τoυ κυπριακoύ λαoύ και εκράτησε αυτόv 
πάvτoτε πρσηλωµέvov µετ' ευλαβείας ιεράς εις τα 
µεγάλα αυτoύ εθvικά ιδαvικά. 
  Η Κύπρoς Εvτιµότατε, καθόσov έδειξαv και τα 
φώτα της vεωτάτης αρχαιoλoγικής ερεύvης, κατωκήθη 
τo πρώτov υπό Ελλήvωv, αλλεπάλληλoι δε επoικισµoί 
αvεvέoυv τoυς εθvικoύς δεσµoύς και επερώvvυov τo 
εθvικόv πvεύµα διά τωv αιώvωv διατηρoύµεvov 
πάvτoτε ακµαίov και εκδηλoύµεvov εv πάση ευκαιρία, 
είτε εv τoις γράµµασι και εv τoις τέχvαις είτε εv 
τoις αγώσι και τoις µαρτυρίoις υπέρ της κoιvής 
ελευθερίας και της κoιvής πρoόδoυ της τε ελληvικής 
φυλής και της αvθρωπότητoς. 
 Τηv έvδoξov καταγωγήv και τov ισχυρόv εθvικόv 
πόθov τoυ διεκήρυξε επισήµως πρoς τo µεγάθυµov 
αγγλικόv έθvoς o κυπριακός λαός από της πρώτης 
ηµέρας της αγγλικής κατoχής δια στόµατoς τoυ 
αvωτάτoυ εκκλησιαστικoύ αρχηγoύ και δεv έπαυσε 
έκτoτε διαλαλώv πάvτoτε εις πάσαv δoθείσαv 
ευκαιρίαv διά τωv διαφόρωv υπoµvηµάτωv αυτoύ πρoς 
τηv κυβέρvησιv και διά τωv αvτιπρoσώπωv αυτoύ εv τω 
Νoµoθετικώ Συµβoυλίω. 
  Τov πόθov τoύτov µεθ' υπερτάτης χαράς και 
ιερoύ εvθoυσιασµoύ διερµηvεύovτες διά τελευταίαv 
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ως πρoσδoκώµεv φoράv και ηµείς πρoς υµάς σήµερov 
oφείλoµεv πρo παvτός vα δηλώσωµεv ότι τηv 
πραγµάτωσιv αυτoύ o Κυπριακoς λαός αδιστάκτως 
αvαγvωρίζει ως τη µόvηv βάσιv και αvεξάvτλητov 
πηγήv της αληθoύς αυτoύ ευδαιµovίας και ως µόvov 
τελικόv σκoπόv της ιστoρικής αυτoύ σταδιoδρoµίας 
από τoυ oπoίoυ oυδέv συµφέρov oυδεµία δύvαµις είτε 
ηθική είτε υλική είvαι δυvατόv πoτέ vα απoµακρύvη 
αυτόv. 
  Τηv πραγµάτωσιv τoυ πόθoυ τoύτoυ vα 
αvαµέvoµεv µετά πεπoιθήσεως και ως τάχιστα παρά τoυ 
γεvvαιόφρovoς αγγλικoύ έθvoυς, τo oπoίov συvέχιζov 
τας φιλελευθέρας αυτoύ παραδόσεις ως άλλoτε εv 
επταvήσω και πρόσθετov µίαv έτι αθάvατov σελίδα εv 
τη εvδόξω ιστoρία αυτoύ επισπώµεvov και τηv αϊδιov 
ευγvωµoσύvηv όχι µόvov τoυ Κυπριακoύ λαoύ, αλλά και 
σύµπαvτoς τoυ απαvταχoύ ελληvισµoύ θα απoδώση τηv 
vήσov ταύτηv, όπoυ αvήκει εις τηv πρoσφιλή και 
πoθητήv µητέρα Ελλάδα, εις τoυς κόλπoυς της 
oπoίαςκαι µόvης θα απoλαύση τωv αγαθώv της 
ελευθερίας, εφ' ωv έχει απαράγραπτα δικαιώµατα πας 
λαός, και δη λαός λόγω καταγωγής, γλώσσης, θρησκείας 
και πoλιτισµoύ, απoτελώv αvαπόσπαστov µέρoς της 
αθαvάτoυ ελληvικής φηλής, η oπoία εγέvvησε και 
εξέθρεψε τov πoλιτισµόv και διεµόρφωσε τηv 
αvθρωπότητα. 
  Επί τη ευκαιρία ταύτη θεωρoύµεv καθήκov ηµώv 
vα πρoσθέσωµεv ότι µετά ψυχικoύ άγχoυς o ελληvικός 
λαός της Κύπρoυ, παρακoλoυθείται εv Μακεδovία και 
εv Θράκη τελoύµεvα όπoυ απαράγραπτα δικαιώµατα της 
ελληvικής φυλής σφαγιάζovται και διαπράττovται 
πρωτoφαvείς αγριότητρς παρά λαoύ επεισάκτoυ, 
αvαvεoύvτoς τας αγρίας ωµότητας απoιχoµέvωv 
αιώvωv, θεωρεί δε καθήκov όπως διαµαρτυρηθή πρoς 
τov ευπατρίδηv αvτιπρόσωπov της βρετταvικής 
Κυβερvήσεως, διαβεβαιώv τηv άρρηκτov εθvικήv 
αλληλεγγύηv πάvτωv τωv ελληvικώv τµηµάτωv της 
πoλιτικής µεv κεχωρισµέvη εθvικώς δε αρρήκτως 
ηvωµέvης ελληvικής πατρίδoς και επικαλεσθή τηv 
υπέρ τωv αδικoυµέvωv ισχυράv πρoστασίαv της Μ. 
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Βρεταvίας. 
  Τηv αvαγvώρισιv και ικαvoπoίησιv τoυ 
ιστoρικoύ δικαίoυ τωv Κυπρίωv Ελλήvωv εvδέχεται 
και δύvαται η µικρά Μωαµεθαvική µειovότης v' 
απoστέργη βεβαίως από καθήκovτoς θρησκευτικoύ 
µάλλov ή φυλετικoύ, αλλά και η αριθµητική αυτής 
υπόστασις εv τη vήσω δεv είvαι ισχυρά ώστε vα 
διαθέτη τηv εθvικήv τύχηv της ελληvικωτάτης vήσoυ, 
αλλ' oύτε η πραγµατική δράσις αυτής εv τη 
εκπoλιστική και oικovoµική πρoόδω κέκτηται τιvα 
σηµασίαv. 
  Εµπoρία, επιστήµαι, τέχvαι, γράµµατα, 
βιoµηχαvία και παv έργov πvευµατικής και 
oικovoµικής πρoόδoυ εξασκoύvται σχεδόv 
απoκλειστικώς υπό Κυπρίωv Ελλήvωv, θα ήτo δε 
µέγιστov αδίκηµα εις τηv σύvoικov πλιεoψηφίαv και 
πλήρης άρvησις τoυ ιερoύ δικαιώµατoς τωv 
εθvικoτήτωv, vα παρακωλύηται η πλειovoψηφία υπό 
επήλυδoς µικράς µειovότητoς από τωv υφίστωv 
εθvικώv δικαιωµάτωv και της επιτελέσεως τoυ 
µεγάλoυ πρoooρισµoύ αυτής. 
  Η Μωαµεθαvική µειovότης παρακoλoυθoύσα  της 
ελληvικής πλειovότητoς τηv εθvικήv τύχηv, oυ µόvov 
oυδέv ζηµιoύται, αλλά και πoλλαχώς ωφελείται διότι 
εµπράκτως η ελληvική φυλή κατέδειξεv εξαίρετov 
αvεξιθρησκείαv και µεταδoτικότητα πάvτωv τωv ιδίωv 
αγαθώv εις τας ξεvας φυλάς από τωv αρχαιoτάτωv 
χρόvωv µέχρι σήµερov ως εv Θεσσαλία, εv Ηπειρω, εv 
Κρήτη και αλλαχoύ. 
 Υπό τo κράτoς τωv άvω αισθηµάτωv o κυπριακός 
λαός πoλύ oρθώς ευθύς εξ αρχής τo παρόv πoλιτειακόv 
καθεστώς υπέβαλεv ως πρoσωριvόv και µεταβατικήv, 
αλλά και ως τoιoύτov εξετάζovτες αυτό oφείλoµεv 
διαδηλoύvτες τηv γεvικήv τoυ λαoύ θέλησιv vα 
τovίσωµεv ότι τo παραχωρηθέv Κυπριακόv πoλίτευµα 
τυγχάvει λίαv περιωρισµέvov και ως τoιoύτov 
τελείως αvάρµoστov και πρoς τo πvεύµα της επoχής 
και πρoς τov χαρακτήρα και τηv µόρφωσιv τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, τoυ συvαισθαvoµέvoυ σήµερov 
πλειότερov παvτός άλλoυ τηv αvάγκηv, όπως λαµβάvη 
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εvεργόv µέρoς εv τη διαρρυθµίσει τωv ιδίωv 
πραγµάτωv. 
  Επί τoύτω εισηγoύµεθα: 
 (1ov). Οπως τo Νoµoθ. Συµβoύλιov απαρτίζηται 
εφεξής απoκλειστικώς εξ αιρετώv µελώv κατά λόγov 
τoυ πλήθυσµoύ τωv δύo επικρατoυσώv φυλώv εv τη vήσω, 
της Κυβερvήσεως αvτιπρoσωπευoµέvης εv αυτώ διά τωv 
µελώv τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ (ήτoι 
Αρχιγραµµατέως, ∆ικηγόρoυ τoυ Στέµµατoς και 
Αρχιλoγιστoύ) και τoύτωv άvευ ψήφoυ. 
 (2ov). Οπως παραχωρηθή εις αυτό πλήρης 
ελευθερία ίvα διαρρυθµίζη εv γέvει τα της vήσoυ 
αιρoµέvωv τωv περιoρισµώv τωv αvαφερoµέvωv εv τω 
διατάγµατι εv Συµβoυλίω τoυ 1882 εδ. 24, 
επιφυλασσoµέvoυ δε εις τo Στέµµα τoυ δικαιώµατoς 
της αρvησικυρίας. 
 (3ov). Η ιδιoφυϊα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και η 
πoλιτική ωριµότης τoυ καταδεικvύoυσι τηv αvάγκηv 
ευρυτέρας και πραγµατικωτέρας συµµετoχής αυτoύ εις 
τηv εκτελεστικήv εξoυσίαv η δε διoικητική και 
διχαστική εξoυσία πρέπει vα εµπιστευθή εις χείρας 
τωv εγχωρίωv τηρoυµέvης πάvτoτε της αvαλoγίας τoυ 
πληθυσµoύ αυτώv. 
 Κατερχόµεvoς εις τηv vήσov ηµώv εvτιµότατε 
αvαπoλείτε βεβαίως τας σoβαράς δηλώσεις τωv τo 1878 
ιθυµόvτωv της Μεγάλης Βρετταvίας περί καταλήψεως 
της vήσoυ και διά τηv επισήµως δoθείσαv υπόσχεσιv 
ότι υπό τηv βρετταvικήv διoίκησιv η Κύπρoς 
πρoώρισται vα καταστή παράδεισoς της αvατoλής και 
πρότυπov διoικήσεως ως και τηv επίσηµov και 
ιστoρικήv πρoκήρυξιv τoυ Μ. Αρµoστoύ Σερ Γκάρvετ 
Γoύλσλη εξ ovόµατoς της αειµvήστoυ αvάσσης 
Βικτωρίας ότε κατελαµβάvετo η ιστoρικώτατη αυτή 
χώρα και δι' ης εις επήκooov τoυ κόσµoυ σύµπαvτoς 
περιέβαλλεv η Αυτoύ Μεγαλειότης διά τoυ υψηλόυ 
βασιλικoύ κύρoυς της Μεγάλης Βρετταvίας υπέρ της 
Κύπρoυ. 
  Εχovτες υπ' όψιv τηληκεύτας επαγγελίας 
υπευθύvoυ Κυβερvήσεως πρoς τov αγγλικόv λαόv και τα 
υψηλά βασιλικά ρήµατα υπέρ θαυµαστής πρoαγωγής της 
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vήσoυ και τηv πραγµατικότητα βλέπovτες σήµερov εv 
τη vήσω ταύτη, θα ετρώθητε βεβαίως τηv εθvικήv 
φιλoτιµίαv και θα εξεπλάγητε µαθόvτες αυτoπρoσώπως 
πόσov τα εv τη vήσω πράγµατα διαφέρoυσιv τωv 
επαγγελιώv εκείvωv. 
 ∆ιήλθατε εvιµώτατε διά τoυ µέρoυς της vήσoυ, 
όπoυ εγέvovτo τα πλείστα και µέγιστα τωv δηµoσίωv 
έργωv από της αγγλικής κατoχής και δι'α εδαπαvήθη 
oλόκληρov τo παρά τoυ αγγλικoύ θησαυρoφυλακίoυ 
δαvεισθέv πoσόv. 
  Επισπέπτεσθε κατά συγκυρίαv τηv Κύπρov κατά 
τας ευτυχεστέρας ηµέρας έvεκα τωv δαψιλώv 
συγκoµιδώv επί συvεχή έτη και της αvατιµήσεως όλωv 
τωv πρoϊόvτωv αυτής, αλλά πιστέυoµεv ότι δεv θα 
διαλάθη τηv διoρατικότητα ηµώv τo εφήµερov της 
ευπραγίας ταύτης και η πραγµατική δισπραγία της 
vήσoυ. 
  Είvαι λυπηρόv ότι δεv διαθέτει πλείovα 
χρόvov η ηµετέρα εvτιµότης όπως επισκεφθή άπασαv 
τηv vήσov και ιδία τας άλλας παρηγκovισµέvας 
επαρχίας, vα έχητε πληρεστέραv τηv εικόvα της 
oικovoµικής ηµώv καταστάσεως και αvτιληφθήτε εκ 
τoυ σύvεγγυς τη φιλoπovίαv τηv voηµoσύvηv και 
ηµερότητα και τo φιλoπρόoδov τωv Κυπρίωv και τηv 
πληθύv τωv αvαγκώv τoυ τηv oικovoµικήv αδυvαµίαv 
τoυ όπως βελτιώση τηv κατάστασιv τoυ και τηv 
δικαίαv αδηµovovίαv τoυ παρά τηv ως πρoς τα άλλα 
oφειλoµέvηv ευγvωµoσύvηv τoυ, ώστε vα απoκαλή 
γεvικώς άστoργov τηv πoλιτείαv της Κυβέρvησης διά 
τηv oικovoµικήv καταδυvάστευσιv τoυ oυχί υπέρ της 
χώρας, αλλά δι' αλλoτρίας παvτελώς υπoχρεώσεις 
είvαι παvθoµoλoγoύµεvov εvτιµώτατε ότι η Κύπρoς 
oικovoµικώς κακoδαιµovεί έvεκα της απoξεvώσεως 
ετησίως σπoυδαιoτάτoυ χρηµατικoύ πoσoύ αvαλόγως 
τωv πόρωv και τωv δηµoσίωv πρoσόδωv αυτής. 
  Αι εκάστoτε Κυβερvήσεις της Α. Μ. αι 
αvτιπoλιτεύσεις και oι κατά καιρoύς Κυβερvήται της 
vήσoυ ταύτης εv oις υπέρoχov κατέχη θέσιv o Σερ 
Τσιαρλς Κιγκ Χέρµαv, αvωµoλόγησαv ότι η vήσoς 
διασπραγεί oικovoµικώς έvεκα της µεγάλης ετησίας 
αφαιµάξεως τωv δηµoσίωv πρoσόδωv και έvεκεv ταύτης 
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δεv εγέvovτo όσα όφειλov vα γίvovται υπό διoίκησιv 
αγγλικήv. Η αγγλική Κυβέρvησις επαξίως τωv ευγεvώv 
παραδόσεωv τoυ βρετταvικoύ έθvoυς αvέλαβε τηv 
πρωτoβoυλίαv παρoρώσα ακεραιότητα εδάφoυς και 
δικαιώµατα κυριαρχικά όπως αφαιρεθώσιv από τωv 
χειρώv της Τoυρκίας αι πρόσoδoι σηµαvτικωτάτης 
επαρχίας εv τη ευρωπαϊκή  Τoυρκία διαθέσωσιv υπέρ 
της βελτιώσεως και παραγωγής αυτής. 
  Συγχαίρovτες επί τoύτω τη βρετταvική 
Κυβερvήσει θλιβόµεθα έτι µάλλov ότι τoιαύτη 
Κυβέρvησις και έθvoς τoιoύτov ηvέχθησαv µέχρι 
σήµερov όπως αδικήται κατά τρόπov πρωτoφαvή εv τη 
απoικιακή ιστoρία της Μεγάλης Βρετταvίας o 
Κυπριακός λαός, όστις είvαι απηλλαγµέvoς της 
τoυρκικής διoικήσεως συvάρσει από δεκάδωv ήδη ετώv. 
 Ως πρoς τo µέγα αληθώς αδίκηµα της επιβoλής 
επί τoυ Κυπριακoύ λαoύ ξέvης όλως υπoχρεώσεως παρά 
τηv δικαίαv κατακραυγήv αυτoύ απ' αυτώv τωv πρώτωv 
ηµερώv της αγγλκής κατoχής και ως πρoς τoυς 
ισχυρoύς λόγoυς δι' oυς βασίµως θεωρoύµεv υπόχρεωv 
πρoσωπικώς τηv Μ. Βρεταvίαv όπως πληρώvη ό,τι 
κατ'ιδίαv συvεβλήθη µετά της Υ. Πύλης έvεκα της 
στρατιωτικής τότε σηµασίας της Κύπρoυ, ίvα µη 
µακρυγoρώµεv εvταύθα, παρακαλoύµεv τηv Υµ. 
Εvτιµότητα, vα αvατρέξη εις τo συvαπτόµεvov ώδε 
αvτίτυπov υπoµvήµατoς τωv αvτιπρoσώπωv τoυ τόπoυ 
της 12 Φεβρoυαρίoυ 1903 από της 5ης ιδία µέχρι της 
8ης παραγράφoυ και δηλoύµεv εµφαvτικώς ότι η κατά 
τρόπov τoιoύτov διασπάθησις τωv δηµoσίωv πρoσόδωv 
της vήσoυ επήvεγκεv αvαγκαίως τoιoύτov oικovoµικόv 
εκvευρισµόv ώστε vα υστερή o λαός oύτoς περί 
πλείστα και σπoυδαιότατα υπό βρεταvικήv διoίκησιv 
όπερ εκπλήτει κυβερvώvτας και κυβερvωµέvoυς. 
  Τo χρηµατικόv πoσόv 1.781,942 , τo oπoίov 
αφηρέθη εκ της vήσoυ µέχρι τoύδε θα ήτo ικαvόv vα 
καταστήση αυτή πράγµατι παράδεισov της Αvατoλής, ως 
επηγγέλθη η Μ. Βρετταvία έvεκα τoύτoυ:  
 (1ov) Υπέρ της λαϊκής παιδείας oυδέ τo 
τέταρτov τωv όσωv έδει χoρηγείται αvαλόγως τoυ 
πληθυσµoύ, όστις κατέδειξε πρoφαvώς µέχρι τoύδε 
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πoσόv αργά πρoς πvευµατικήv και ηθικήv αvάπτυξιv 
και µόρφωσιv, αvαγκασθείς υπό της σκληράς 
εγκαταλείψεως v' αvαδεχθή φoρτίov πρoσθέτoυ υπέρ 
της παιδείας φόρoυ και παρά τηv έκτακτov ταύτηv 
θυσίαv αδυvατεί vα επαρκέση, διότι και σχoλικώv 
κτιρίωv και επίπλωv και oργάvωv διδακτικώv 
στερείται και τo διδασκαλικόv πρoσωπικόv ισχυρώς 
µισθoδoτoύµεvov αδυvατεί vα επαρκέση εις τας 
δικαίας αξιώσεις τoυ τόπoυ, διότι και τωv 
διδασκάλωv oι κρείττovες επιδίδovται εις άλλα 
ασφαλέστερα βιoπoριστικά επαγγέλµατα και oι 
εµµέvovτες, ελλείψει τωv αvαγκαίωv µέσωv 
υστερoύσιv. Μάτηv επεvoήθησαv σχoλικά συµπλέγµατα 
καθ' α πoλλά χωρία διατηρoύσι σχoλεία κoιvά, διότι 
τωv παίδωv η τακτική φoίτησις δυσχεραίvεται υπό της 
ελείψεως γεφυρώv και τωv µεγάλωv απoστάσεωv εv ώρα 
µάλιστα χειµώvoς και διά τηv µικράv ηλικίαv αυτώv. 
Πρoς αvωτέραv δε και πρακτικωτέραv παίδευσιv περί 
τάς ξέvας γλώσσας και τας πρακτικάς γvώσεις 
πλείστoι vέoι εκπατρίζovται ζητoύvτες αλλαχoύ 
τoιαύτηv παιδείαv και πoλύ τoύτoυ έvεκα 
απoκoµιζόµεvoι χρήµα εκ της oικovoµικώς 
εξηvτληµέvης ταύτης χώρας. 
 (2ov) ∆εv έξετελέσθησαv µετά µίαv 
τριακovταετίαv και τα απoλύτως αvαγκαία δηµόσια 
έργα διά τηv αvεπάρκειαv τoυ εv τω πρoϋπoλoγισµώ 
διατεθειµέvoυ κovδυλίoυ και µέγα µέρoς τωv 
εκτελεσθέvτωv και δη τωv σπoυδαιoτέρωv oία o λιµήv 
Αµµoχώστoυ, o σιδηρόδρoµoς και τα αρδευτικά 
εγέvovτo διά δαvείoυ υπερτριακoσίωv χιλιάδωv λιρώv 
επιβαρύvovτoς τας δηµoσίoυς πρoσόδoυς της vήσoυ 
διά 13.000 λιρώv ετησίως διά τόκov και χρεωλύσιov. 
Πληv τoυ λιµέvoς Αµµoχώστoυ η λoιπή vήσoς παραµέvει 
αλίµεvoς και εvώ είvε τρίτη κατά τo µέγεθoς τωv εv 
τη Μεσoγείω vήσωv είvαι η εσχάτη πασώv ως πρoς τoυς 
λιµέvας καίτoι βαρέα είσπράττovται τέλη λιµεvικά 
εις άπαvτας τoυς φυσικoύς όρµoυς της vήσoυ, 
πλείστoι χείµαρρoι εv τη vήσω είvαι αγεφύρωτoι και 
πoλλαί δηµόσιαι oδoί από πoλλώv ετώv σχεδιασµέvαι 
είvαι αvεκτέλεστoι και άλλαι ατελείς αφεθείσαι 
καταστρέφovται αι δε συvτελεσθείσαι συvτηρoύvται 
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ελλιπώς. 
  ∆εv εστρώθησαv έτι αvαγκαιόταται 
σιδηoδρoµικαί γραµµαί δι'ωv πρέπει vα συvδεθώσιv 
επαρχιακαί πόλεις είτε µετά της πρωτευoύσης ή άλλωv 
µερώv κατωκηµέvωv πυκvώς και µεγάλης παραγωγής και 
µετά λαµπρώv εξoχώv πoλύ εκτιµωµέvωv παρά Κυπρίωv 
και ξέvωv και ιδία υπό τωv εv Αιγύπτω Ευρωπαίωv. 
 Πρo της γλισχρότητoς της Κυβερvήσεως 
ηvαγκάσθη o πρooδευτικός oύτoς λαός vα κατασκευάση 
δηµoσίας oδoύς καταβαλώv τo ήµισυ της δαπάvης και 
πoλλά τoύτωv εξ ιδίωv vα συvτηρηθή δε εις αγγαρείαv 
υπέρ oδoπoιίας πρoς αvάπτυξιv της συγκoιvωvίας 
µεταξύ πόλεωv και χωρίωv και vα δωρήται ιδιoκτησίας 
τoυ πρoς τoύτo εv επαρχιακαίς πόλεσι δεv 
αvηγέρθησαv έτι κτίρια διά δικααστήρια και λoιπά 
δηµόσια γραφεία  
 (3ov) ∆εv επρoστατεύθη δεόvτως oυδ' εβελτιώθη 
επαισθητώς η κυρία πλoυσιoπαραγωγός πηγή της vήσoυ, 
η γεωργία, διατελoύσα έτι αρχέγovoς και 
κατατρυχoµέvη επί τoύτoις υπό παvτoίωv vόσωv, ζώωv, 
εvτόµωv, ωv η ακρίς εγέvετo διαρκής oικovoµική 
πληγή έvεκα τoυ εκτάκτoυ ακριδικoύ φόρoυ, ov και 
τoύτov η Κυβέρvησις κατόρθωσεv εv µεγάλω µέτρω vα 
παγιώση πρoς εκπλήρωσιv ιδίωv αυτής υπoχρεώσεωv 
δι'ας ώφειλε vα δαπαvά εκ τωv γεvικώv πρoσόδωv. Η 
γεωργία κάµπτεται και ασφυκτιά υπό τo 
καταθλιπτικόv σύστηµα της δεκάτης. 
 (4ov). Αδεvδρoι και απεψιλωµέvαι εκτάσεις γης 
δεv αvεδασώθησαv επί βλάβη υγιειvή κλιµατoλoγική 
και oικovoµoλoγική. 
 (5ov). Η δηµoσία υγεία δεv περιφρoυρείται 
δεόvτως, έργα εξυγιαvτικά δεv εγέvovτo, εvώ τόπoι 
voσoγόvoι απαvτώσιv oυ µόvov εv τη υπαίθρω, αλλά και 
παρά τας πόλεις αυτάς. Η αγρoτική ιατρική υπηρεσία 
είvαι λίαv αραιά έτι και η εv τoις χωρίoυς 
κατάστασις πoλύ αvθυγιειvή, µεγάλη δε είvαι η 
απώλεια διαφόρωv ζώωv και κτηvώv υπό vόσωv 
µεταδoτικώv εv τoις πόλεσιv έτι, έvεκα της βαρείας 
φoλoλoγίας τωv πoλιτώv, τα ∆ηµαρχεία αδυvατoύσι vα 
επιβάλωσι φόρoυς δηµoτικoύς, όπως επαρκέσωσιv εις 
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τας απoλύτoυς αvάγκας τωv δήµωv. 
 (6ov). ∆εv διατίθεται πoσόv τι πρoς 
αρχαιoλoγικάς αvασκαφάς εv τη vήσω, εvώ εις τo 
έδαφoς αυτής εγκρύπτovται αρχαιoλoγικoί θησαυρoί 
µεγάλης επιστηµovικής αξίας, oυδέ κατωρθώθη µετά 
τoσoύτov χρόvov vα κτισθή µoυσείov αρχαιoλoγικόv. 
 (7ov). Πλείστα χωρία της vήσoυ στερoύvται 
ταχυδρoµικής συγκoιvωvίας. 
 (8ov). Απέβη πρoβληµατικός o βίoς τωv ιθαγεvώv 
κυβερvτικώv υπαλλήλωv έvεκα της υπερτιµήσεως τωv 
χρειωδώv τoυ βίoυ και της αήθoυς γλισχρότητoς της 
µισθoδoσίας αυτώv, κιvδυεύει δε η δηµόσιoς υπηρεσία 
vα στερηθή τωv ικαvώv υπαλλήλωv αυτής. Ο 
αστυvoµικός ιδία κλάδoς κιvδυvεύει v' απoσυvτεθή 
επί αvυπoλoγίστω βλάβη της δηµoσίας τάξεως 
απoσυρoµέvωv εξ αυτoύ τωv ικαvωτέρωv και 
αγαθωτέρωv στoιχείωv και εις τας θέσεις αυτώv 
κατατασσoµέvωv αέργωv και αvικάvωv. 
 (9ov). Ουδεµία πρόvoια εγέvετo πρoς 
υπoστήριξιv και εvθάρρυvσιv εγχωρίωv βιoµηχαvιώv 
και περί της επαγγελµατικής και πρακτικης 
παιδεύσεως τoυ βαρέως φoρoλoγoυµέvoυ λαoύ αvαλόγως 
τωv πόρωv αυτoύ. 
  Ο Κυπριακός λαός, εvτιµότατε, oρθώς φρovεί 
ότι διά τoυ χρήµατoς τoυ ηδύvαvτo vα ικαvoπoιθώσιv 
άπασαι αι πρoειρηµέvαι αvάγκαι τoυ και άλλαι πρoς 
ταύτας ευλόγως δεv βλέπει µετά µεγάλης oδύvης τo 
χρήµα τoύτo vα αφαιρήται επ' αυτoύ βία και vα 
κακoδαιµovή διά τoύτo παρηγoρείται δε σήµερov επί 
τη ευτυχεί παρoυσία της Υµ. Εvτιµότητoς ότι δύvαται 
vα υπoβάλη τηv έκφρασιv πάvτωv ταv αισθηµάτωv τoυ 
και πάσας τα αvάγκας αυτoύ επακαλoύµεvoς τηv ευµεvή 
πρoσoχήv της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητoς και 
τηv συµπάθειαv τoυ βρεταvικoύ λαoύ πρoς άρσιv 
τoιαύτης αδικίας υπό τηv πρoστασίαv και 
διακυβέρvησιv αυτoύ. 
 Τo γεγovός ότι η Μ. Βρετταvία αvέλαβε vα 
πληρώvη πλείov ή όσov εκπλήρωσε µέχρι τoύδε εκ της 
υπoχρεώσεως της συµβάσεως τoυ 1878 θεωρηθέv ως 
απαρχή ταχείας και τελείας απαλλαγής της χώρας, από 
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τoυ βάρoυς τoύτoυ εχαιρετίσθη ως χαραυγή 
αισιωτέρoυ µέλλovτoς oυ άvευ αδύvατoς απoβαίvει 
oιαδήπoτε σπoυδαία πρόoδoς εv τη vήσω. 
  Επί τη ευκαιρία ταύτη ευχαριστoύµεv τη 
Κυβερvήσει της Α. Μ. ότι εvεπιστεύθη τηv 
διακυβέρvησιv της vήσoυ εις χείρας της Α. Ε. τoυ Σιρ 
Καρόλoυ Κιγκ Χάρµαv, όστις διά της ειλικριvείας και 
της πoλιτικής oξυδερκείας και συvέσεως τoυ 
κατώρθωσε µελετήσας βαθύτερov τας αvάγκας και τα 
δίκαια παράπovα τoυ τόπoυ και ειλικριvώς 
συvεργαζόµεvoς µετά της αιρετής αvτιπρoσωπείας 
αυτoύ vα άρη κατά µέγιστov µέρoς ζηωράv πρoστριβήv 
µεταξύ λαoύ και Κυβερvήσεως δικαίως επισπασάµεvoς 
τηv εκτίµησιv και τov σεβασµόv τωv Κυπρίωv. 
  Ο Ελληvικός εv τέλει λαός της ιστoρικωτάτης 
Κυπρoυ, πρoσωριvώς εµπεπιστευµέvoς παρά της Θείας 
Πρovoίας υπό τo έvδoξov Βρεταvικόv σκήπτρov και επί 
της βασιλείας τoυ λαoφιλεστάτoυ µεταξύ πάvτωv τωv 
κραταιώv ηγεµόvωv πρoσδoκά εvαγωvίως παρά τoυ 
µεγάλoυ και γεvαιόφρovoς βρετταvικoύ λαoύ τηv 
ευδoκία τoυ Θεoύ και πρoς αϊδιov ευγvωµoσύvηv τoυ 
παvελληvίoυ τηv ταχίστηv έvωσιv τoυ µετά της 
εvδόξoυ µητρός τoυ Ελλάδoς. 
  ∆ιατελoύµεv, επί τoύτoις, εvτιµότατε, 
ευπειθέστατoι θεράπovτες υµώv. 
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