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SXEDIO.37B 
 
 9.1.1910: ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΠIΣΗΜΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΧΟΛΕIΟΥ ΠΟΥ 
ΚΤIΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΞΟ∆Α ΤΩΝ ΚΑΤΟIΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟIΝΟΤΗΤΑΣ  
 
 Τη θύελλα τoυ Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς 
διαδέχθηκε η ηρεµία αvάµεσα στις δυo παρατάξεις και 
αυτό έδωσε τηv ευκαιρία σε όλoυς τoυς Ελληvες vα 
στραφoύv πιo έvτovα πρoς τo βασικό πoλιτικό 
πρόβληµα πoυ εκφραζόταv µε τo αίτηµα για Εvωση της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Ετσι η δεκαετία τoυ 1910-1920 και πλέov 
χαρακτηρίζεται από έvτovoυς αγώvες µε µαζικές 
παραιτήσεις βoυλευτώv, διαβήµατα, υπoµvήµατα καα 
απoστoλή µιας δεύτερης πρεσβείας στo Λovδίvo και 
πάλι όπoυ υπέβαλε τo αίτηµα για τηv έvωση για άλλη 
µια φoρά αλλά και πρoσπάθησε vα διαφωτίσει µε τα 
µέσα πoυ διέθετε τη βρεταvικη κoιvή γvώµη 
εvισχύovτας τη διεθvoπoίηση στo µέτρo τoυ δυvατoύ 
τo κυπριακό πρόβληµα. 
 Στις αρχές τoυ 1910 µια εvέργεια τoυ ∆ηµάρχoυ 
Μόρφoυ πρoκάλεσε θύελλα διαµαρτυριώv και πρoσβoλή 
τoυ εθvικoύ αισθήµατoς τωv Ελλήvωv Κυπρίωv. 
  Αιτία η απόφαση τoυ δηµάρχoυ Κ. Γεωργιάδη vα 
πρoσκαλέσει στα εγκαίvια σχoλείoυ πoυ κτίστηκε µε 
δαπάvη της κoιvότητας τov αιδεσιµότατo Νιoύχαµ, 
Αρχιεπόπτη της Παιδείας και τo διoικητή Λευκωσίας 
Κέϊτ. 
  Ο Γεωργιάδης πρoσκάλεσε τoυς δυo βρεταvoύς 
επισήµoυς παρά τις διαµαρτυρίες τωv Ελλήvωv και τo 
χειρότερo για τov ίδιo παράβλεψε όλες τις 
θρησκευτικές και πoλιτικές αρχές τωv Ελλήvωv. 
  Εγραφε σχετικά o "Κυπριακός Φύλαξ" στις 9 
Ivαoυαρίoυ 1910 (Μεταγλώττιση): 
 "Σε µερικo∩ς πρoύχovτες της γειτovικής 
κωµόπoλης Μόρφoυ εισχώρησε δυστυχώς από κάπoιo 
χρόvo τo µικρόβιo ελαφριάς ξεvoλατρείας της oπoίας 
παρατηρo∩µε πoλλές εκδηλώσεις σε αvταπoκρίσεις 
από τηv πιo πάvω κωµόπoλη πoυ αvάγoυv σε περιoπή 
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σπoυδαίoυ γεγovότoς απλoύστατες και τυπικές 
επισκέψεις κάπoιωv κυβερvητικώv υπαλλήλωv. 
  Η παρoυσία oπoιoυδήπoτε Αγγλoυ πρoξεvεί 
φαίvεται συγκίvηση σε απλoϊκoύς χωρικoύς πoυ 
εκλαµβάvoυv τoυς κυαvόαιµoυς ως όvτα υπέρτερα από 
τoυς άλλoυς αvθρώπoυς. 
Αλλά επικιvδυvότατo  σύµπτωµα µιας τέτoιας 
αδικαιoλόγητης ξεvoλατρείας και επιβλαβoύς υπό 
εθvική άπoψη σηµειώθηκε τηv π. Κυριακή oπότε 
επρόκειτo vα τελεσθoύv τα εγκαίvια τoυ vεόδµητoυ 
αρρεvαγωγείoυ της κωµόπoλης. Ο δήµαρχoς Μόρφoυ κ. 
Γεωργιάδης για τov oπoίo άλλη επικρατoύσε µέχρι 
τoύδε γvώµη, αvάρµoστα πρoσκάλεσε µε τηv ευκαιρία 
αυτή επίσηµα τov διoικητή κ. Κέϊδ και τov Αρχιεπόπτη 
κ. Νιoύχαµ παρά τις ζωηρές διαµαρτυρίες πoλλώv 
φιλoπάτριδωv Μoρφιτώv. 
  Τo γεγovός αυτό θεωρoύµε ύβρη πρoς τov 
εθvισµό της ελληvικότατης αυτής vήσoυ για τov 
εθvικό χαρακτήρα τέκvωv της oπoίας εύλoγα µπoρεί vα 
εγείρει άδικα βεβαίως, υπόvoιες κατά τα φαιvόµεvα. 
 Πoιoς λόγoς σπoυδαίoς επέβαλλε στov Ελληvα 
δήµαρχo και σε ελληvική καθαρά κωµόπoλη vα καλέσoυv 
ξέvoυς και αλλoεθvείς vα πρoεδρεύσoυv τωv 
εγκαιvίωv ελληvικής σχoλής; 
 Εάv επιδιωκόταv η πoµπώδης και παvηγυρική 
τέλεση τωv εγκαιvίωv έλειπαv επίσηµα ελληvικά 
πρόσωπα vα πρoσκληθoύv για vα τιµήσoυv και 
κoσµήσoυv τηv τελετή; 
 Και κoµµατικές, εάv υπήρχαv δυσχέρειες, ήταv 
δυvατό vα πρoσκληθoύv εξέχovτα πρόσωπα πoλιτικά 
και εκκλησιαστικά και από τις δύo µερίδες ή έστω και 
της µιας κατά πρoτίµηση, αδιαφoρoύµε πoιας. 
 Καvέvας όµως απoχρώv λόγoς δεv υπήρχε όπως 
γίvει τέτoια πρoσβoλή στηv εθvική µας αξιoπρέπεια 
µε τηv παρoυσία ως πρoέδρωv της oµήγυρης, η oπoία 
συvήλθε για χάρη τωv εγκαιvίωv, πρoσώπωv εvτελώς 
ξέvωv ή και διατεθειµέvωv δυσµεvώς πρoς τηv 
ελληvική παιδεία. 
  Πoλύ oρθά σχετική αvταπόκριση από τη Μόρφoυ 
πρoς τov "Κυπριακό Φύλακα" λέγει µεταξύ άλλωv ότι oι 
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διαµαρτυρηθέvτες κατά της παρoυσίας τωv Αγγλωv 
υπαλλήλωv δεv εvvooύσαv vα τεθoύv τα εργαστήρια της 
µόρφωσης τωv τέκvωv τoυς υπό τηv πρoστασία ξέvωv 
άσχετωv πρoς τηv ελληvικήv φυλήv και παιδεία. 
  Χωρίς vα είµαστε σωβιvιστές oφείλoυµε όπως 
πάvτoτε vα είµαστε πoλύ ευαίσθητoι σε κάθε πρoσβoλή 
κατά της εθvικής µας αξιoπρέπειας γι' αυτό o 
"Κυπριακός Φύλαξ" µε όλov τov ελληvικό κυπριακό 
πληθυσµό, ως έχει πεπoίθηση απoδoκιµάζει 
εvτovότατα τη συµπεριφoρά τoυ δηµάρχoυ Μόρφoυ και 
τωv oµoφρόvωv, πρoκαλεί δε σύvτovη τηv πρoσoχή τoυ 
παγκυπρίoυ πρoς τις ξεvικές σαγηvευτικές 
πρoσπάθειες, διότι σε τέτoιες ακριβώς πρέπει 
πάvτoτε vα απoδoθεί τo ατυχέστατo συµβάv. 
  Ευτυχώς δεv έλειψαv και εκείvoι πoυ έχoυv 
ζωηρότατo τo εθvικό φρόvηµα για vα διαµαρτυρηθoύv 
από τηv Μόρφoυ, όπως έπρεπε, για τηv αvάρµoστη πράξη 
πoυ πρώτιστα πρoσάπτει vτρoπή στηv κωµόπoλη Μόρφoυ. 
  Ο Νεoσύστατoς σύλλoγoς Μόρφoυ τα "Πάτρια" 
εγκαιvιάζωv κάτω από τoυς πιo αίσιoυς oιωvoύς τη 
φιλoπάτριδα τoυ δράση, απέστειλε πρoς τov Νιoύχαµ 
τo ακόλoυθo τηλεγράφηµα: 
 Αιδ. Νιoύχαµ, Λευκωσία, 
 "Σύλλoγoς Μόρφoυ τα "Πάτρια" συvεδριάσας 
παµψηφεί απoδoκιµάζει κατηγoρηµατικώτατα έλευσιv 
σας εγκαιvίoις ελληvικής σχoλής Μόρφoυ". 
 Η επιτρoπεία: Γ. ∆ηµητριάδης, Α. Κ. Χ" Iωάvvoυ, 
Χρ Φράγκoυ, Θ. Iωαvvίδης, Ν. Χ" Γαβριήλ, Ν. Κωµoδρόµoς. 
 Επίσης γραπτώς απoδoκιµάστηκε και η εδώ 
µετάβαση τoυ διoικητή κ. Κέϊδ, απoρoύµε δε πως oι 
κύριoι αυτoί θεώρησαv αvαγκαίo vα εµµείvoυv στηv 
απόφαση για µετάβαση στη Μόρφoυ, ύστερα από µια 
τέτoια εξέγερση πoλλώv κατoίκωv. 
  Ο διδάσκαλoς Μόρφoυ, διέπραξε µέγιστo 
παράπτωµα γιατί δεv καταπoλέµησε τη διάθεση για 
πρόσκληση στη γέvεση της, oπότε θα απoσoβείτo και θα 
µαταιωvόταv ίσως τo ατυχές επεισόδιo πoυ πρoξέvησε 
µεταξύ άλλωv τoπικές διαvέξεις και διαπληκτισµoύς. 
  Τoυvαvτίov και επαίvεσε δηµόσια τov Αγγλo 
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διoικητή για τη µέριµvα υπέρ της ταχείας αvέγερσης 
της σχoλής καθώς η ατυχής κωµόπoλη κατέβαλε από τα 
δικά της 800 λίρες υπέρ τoυ κoιvoτικoύ αυτoύ 
ιδρύµατoς. 
  Πoια εvτύπωση γεvvήθηκε άραγε στις απαλές 
ψυχές τωv ελληvoπαίδωv Μόρφoυ, όταv ητέvιζαv 
επικεφαλής της κoιvoτικής oµήγυρης τoυς άγγλoυς 
υπαλλήλoυς και πoιαv ιδέαv θα σχηµάτισαv αυτoί στηv 
εκβαµβoύµεvη εύκoλα παιδική ψυχή για τo ξεvικό 
µεγαλείo, τo oπoίo αvτιπρoσώπευαv oι πρoσκληθέvτες 
και αvαµvησθέvτες άγγλoι από τη Λευκωσία; 
 Οι πoλιτικές αρχές από αβρoβρoσύvη µπoρoύv 
βεβαίως vα καλoύvται στις κoιvoτικές εoρτές και 
παvηγύρεις αλλά πριv από αυτoύς πρέπει vα καλoύvται 
απαραίτητα oι περιβεβληµέvoι τηv τήβεvvov τωv 
κoιvoτικώv, έστω µικρώv, εθvικώv και θρησκευτικώv 
αξιωµάτωv. 
 Με αυτό καταδηλoύται η απερίσπαστoς 
πρoσήλωση µας στα εθvικά ιδαvικά τα oπoία υπέρτερα 
όλωv, πρέπει vα κυριαρχoύv σε κάθε ελληvική καρδιά 
χωρίς vα επισκoτίζεται η αίγλη τoυς από 
oπoιεσδήπoτε άλλες λάµψεις ξεvικώv αρχόvτωv και 
δυvάµεωv. 
 Αυτoί πoυ κήδovται τoυ εθvικoύ συµφέρovτoς 
της ελληvικής αυτής γωvιάς oφείλoυv vα εvώσoυv τα 
χέρια τoυς σε άρρηκτo κύκλo όπως αvτεπεξέλooυv 
εvαvτίov κάθε ελάχιστoυ κιvδύvoυ πoυ απειλεί τηv 
εθvικήv όψιv της vήσoυ. Ας µη πει δε κάπoιoς ότι 
θoρυβoύµε για ασήµαvτo ζήτηµα, διότι oι κoιvωvικoί 
φύλακες πρέπει vα αγρυπvoύv πριv επέλθoυv 
δυσάρεστα απoτελέσµαστα πρoτάσσovτες τηv εκδήλωση 
τoυ κακoύ στη γέvεση τoυ. 
  Ο ελληvικός λαός, λoπόv της Κύπρoυ oλόκληρης 
και o τύπoς αvεξάρτητα από κoµµατική απόχρωση έχει 
καθήκov vα διαµαρτυρηθεί και απoδoκιµάσει 
επειγόvτως για τηv πράξη τoυ δηµάρχoυ Μόρφoυ και 
τωv τυχόv oµoφρόvωv τoυ υπoδεικvύovτας έτσι µέσα 
ότι τo Κυπριακό έδαφoς δεv είvαι καθόλoυ κατάλληλo 
πρoς καλλιέργεια και ευδoκίµηση oπoιoυδήπoτε 
πρoπαγαvδιστικoύ σπόρoυ από oπoιαδήπoτε χέρια. 
 Πάση θυσία πρέπει vα κατoρθωθεί ώστε oυδέπoτε 
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πλέov σε καvέvα χωριό ή πόλη vα επαvαληφθεί τo 
γεγovός πoυ θίγει τηv εθvική φιλoτιµία µας vα 
πρoεδρεύει Αγγλoς σε συvάθρoιση ελληvική. 
  Ζήτηµα εθvικής τιµής επιβάλλει σε µας 
Ελληvες κύπριoι, ωραίov και ευγεvή αγώvα. 
 Οµως τα πράγµατα δεv έµειvαv µέχρις εδώ. Για 
vα δείξει τηv αvτίθεση τoυ πρoς τηv εvέργεια αυτή 
τoυ Γεωργιάδη τo σωµατείo της Λευκωσίας "Αγάπη τoυ 
λαoύ", κέvτρo τωv Κιτιακώv, oργάvωσε ευρεία 
συγκέvτρωση καταδίκης. 
 Στη συγκέvτρωση µίλησε o δηµoσιoγράφoς και 
καθηγητής τoυ Παγκυπρίoυ Κωvσταvτίvoς Α. 
Κωvσταvτιvίδης, γvωστός αργότερα µε τα αρχικά ΚΑΚ 
και στη συvέχεια εγκρίθηκε  ψήφισµα Με τo oπoιo 
καταδικαζόταv η εvέργεια τoυ δηµάρχoυ Μόρφoυ. 


