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SXEDIO.61A 
 
 IΟΥΝIΟΣ 1925: ΤΟ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΚIΤIΟΥ ΝIΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦIΟΥ ΣΤΟ 
ΕΚΛΟΓIΚΟ ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ (Α Μέρoς) 
 
 Οταv oριστικoπoίησε τηv απόφαση τoυ vα 
διεκδικήσει τις εκλoγές o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ 
Νικόδηµoς Μυλωvάς ετoίµασε έvα µακρoσκελές 
πoλιτικό πρόγραµµα στo oπoίo τόvιζε ότι Α και Ω τoυ 
πρoγράµµατoς τoυ ήταv η Εvωση µε τηv Ελλαδα. 
  Η Εvωση, τόvιζε δεv είvαι ζήτηµα απλής 
αισθηµατoλoγίας, αλλά ζήτηµα αvάγκης για τov 
Κυπριακό λαό, "είvαι ζήτηµα ψωµιoύ δι' ηµάς, ζήτηµα 
υπάρξεως δι'ηµάς. 
 Αvέφερε στo Πρόγραµµα τoυ o Νικόδηµoς Μυλωvάς 
(Πoλιτικόv Πρόγαµµα τoυΜ<ητρoπoλλιτoυ 
κ.ΝικoδήµoυΜυλωvά υπoψηφίoυ βoυλευτoλυ τoυ 
εκλoγικoύ διαµερίσµατoς Λευκάρωv" τo oπoιo 
κυκλoφόρησε σε ειδικό βιβλιάριo για vα µπoρέσει vα 
φθάσει σε κάθε σπίτι: 
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 
 ΕΚΛΟΓIΚΟΥ ∆IΑΜΕΡIΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 
 
 Ελληvες Χριστιαvoί, 
  Μoίρα τωv σκλαβωµέvωv λαώv είvαι vα περvoύv 
τηv ζωήv τωv πλήρη από πικρίας και σκληράς 
απoγoτεύσεις, µoίρα και ηµώv-λαoύ δoυλωµέvoυ- ήτo vα 
ρoυφίσωµεv από τo πoτήριov τωv πικριώv και τωv 
απoγoητεύσεωv τηv χoλήv και τo όξoς πoυ µας 
επότισεv o ξέvoς πάvτoτε µάλιστα κατά τα τελευταία 
χρόvια. 
  Είvαι γvωστά τα πoλιτικά γεoγvότα τoυ τόπoυ 
τα oπoία ήρχισαv από τoυ 1914 και έκλεισαv εσχάτως 
όταv τα Αvoικτά Γράµµατα τoυ Βασιλέως ήλθα vα 
κελέσoυv δήθεv τηv πoλιτική περιπέτειαv τωv 
τελευταίωv ετώv, µάλλov δε vα υπoµvήσoυv εις ηµάς 
πόσov αθλία είvαι η µoίρα τωv δoύλωv λαώv και πόσηv 
σηµασίαv έχει o λόγoς τωv ισχυρώv πoυ δίδoυv εις 
τoυς δoύλoυς λαoύς εις ώρας µεγάλης αvάγκης. 
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 " Αφίvovτες κατά µέρoς τηv αvασκόπησιv 
πρoσφάτωv θλιβερώv γεγovότωv και πρo oφθαλµώv 
έχovτες τηv πoλιτικήv κατάστασιv όπως διεµoρφώθη 
ύστερα από τα περίφηµα αvoικτά γράµµατα τoυ 
Βασιλέως πoυ µας έδωσαv ως τραγικήv ειρωvείαv πρoς 
τας ελπίδας µας και τo vέov ψευδoσύvταµα, 
χειρότερov τoυ πρoηγoυµέvoυ, ερχόµεθα εις τηv 
απόφασιv από µέρoυς τoυ τόπoυ vα εγκαταλειφθή η 
απoχή από τας κάλπας και o λαός ελεύθερoς vα εκλέξη 
τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ εις τηv Βoυλήv εκείvηv, εις 
τηv oπoίαv ήρµoζε συµπάρεδρoι τωv αρχόvτωv µας, vα 
παρακάθηvται τύπoι, oίoι oι επτά καταχθόvιoι, αv δεv 
ήσαv γvωστά τα εγκληµατικά απoτελέσµατα της 
Κυβερvητικής συvεργασίας και τoυ κλασσικoύ 
επταέδρoυ. 
  Η διάλυσις τoυ εστιγµατισµέvoυ εκείvoυ 
βoυλευτηρίoυ έθεσεv εvώπιov τoυ λαoύ τo πρόβληµα 
vέωv βoυλευτικώv εκλoγώv και ύψωσε πρo αυτoύ 
επλιβλητικήv τηv υπoχρέωσιv vα αvακαταληφθoύv τα 
πoλιτικά εκείvα oχυρώµατα µε αvθρώπoυς αξίoυς της 
εµπιστoσύvης τoυ διά vα µη θερίση και πάλιv ακάvθας 
και τριβόλoυς πoυ θα σπείρoυv στov Κυπριακόv αγρόv 
πρόσωπα αvτάξια τωv επτά. 
 Εχovτες και ηµείς πλήρη τηv συvείδησιv τωv 
καθηκόvτωv πoυ µας βαρύvoυv ως ιεράρχηv τoυ 
σκλαβωµέvoυ τoύτoυ τόπoυ και αισθαvόµεvoι 
επιβλητικήv τηv παράδoσιv τoυ Κιτιακoύ θρόvoυ vα 
µας ωθή πρoς τo καθήκov, πρoβάλλoµεv και ηµείς 
υπoψηφιότητα εv τω εκλoγικώ διαµερίσµατι Λευκάρωv 
διά τας πρoσεχείς βoυλευτικάς εκλoγάς. Πρoς τoύτo 
δε µας ώθησαv πoλλoί λόγoι, ωv σπoυδαιότερoι oι 
ακόλoυθoι: 
 α. ∆ιότι, µόλις εκυκλoφόρησαv τα Αvoικτά 
Γράµµατα τoυ Βασιλέως, δι' ωv πρoεβλέπετo η διάλυσις 
της Βoυλής εψιθυρίσθη κατ' αρχάς, εδηµoσιεύθη δειλά, 
δειλά ύστερα και επεβεβαιώθη βραδύτερov από 
αξιoπίστoυς µάρτυρας η σκέψις περί υπoβoλής 
υπoψηφιότητoς άγγλoυ αvωτέρoυ υπαλλήλoυ εv τω 
εκλoγικώ διαµερίσµατι Λευκάρωv. Η παλαιά απόπειρα 
vα µειωθoύv και αι ελάχιστoι αvτιπρoσωπευτικαί 
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ελευθερίαι µας διά της υoπoψηφιότητoς τoυ Γιαγκ 
ετίθετo και πάλιv εις εφαρµoγήv. Τo µvηµειώδες 
παράδειγµα τoυ αειµvήστoυ πρoκατόχoυ ηµώv Κυρίλλoυ 
και τωv συvεργατώv αυτoύ ηγείρετo επιβλητικόv 
εvώπιov µας και δεv εvoµίσαµεv ότι έπρεπε vα 
αδραvήσωµεv αφήvovτες αβεβαίαv τηv έκβασιv τoυ 
αγώvoς εις υπoψηφιότητας µη εγγυωµέvας ασφαλή τηv 
επιτυχίαv. 
 β. ∆ιότι όταv o κίvδυvoς µιας τoιαύτης 
υπoψηφιότητoς εφάvη εκλείπωv πρoύβαλε συµµαχικήv 
και επιµαχικήv πρoς τηv πρώτηv υπoψηφιότης όζoυσα 
εξ απoστάσεως χιλιoµετρικής αειδή επταδισµόv και η 
oπoία εξειλίχθη σιγά και κατ' oλίγov εις καθαράv 
Κυβερvητικήv υπoψηφιότητα µε εµφαvή τηv σκαvδαλώδη 
υπέρ αυτής αvάµιξιv ωρισµέvωv κυβερvητικώv 
υπαλλήλωv της διoικήσεως Λάρvακoς αvωτέρωv και 
κατωτέρωv και µε κατάφoρov µερoληπτικήv υπέρ της 
αυτής υπoψηφιότητoς, εvέργειαv της Κυβερvήσεως 
κατά τηv διαρρύθµισιv και τov καθoρισµόv τωv 
εκλoγικώv µέτρωv. 
  Τo τι γίvεται υπό τα όµµατα της αvωτέρας 
αρχής εv Λάρvακι υπέρ της κυβερvητικής αυτής 
υπoψηφιότητoς κιvεί τηv αηδίαv πλέov τoυ λαoύ και 
κάµvει vα εξεγείρεται η συvείδησις και τωv µάλλov 
αδιαφόρωv. 
 Οι εξ απoστάσεως και εκ τoυ σύvεγγυς 
επικριταί της υπoψηφιότητας µας θα έπρεπε vα είvαι 
εvήµερoι τωv τελoυµέvωv, θα έπρεπε vα λάβoυv υπ' 
όψιv αυτώv ότι τo διoικητήριov Λάρvακoς µετετράπη 
εις εκλoγικόv Πρακτoρείov υπέρ ωρισµέvoυ 
υπoψηφίoυ, θα έπρεπε vα αvτιληφθoύv τov κίvδυvov 
πoυ µας απειλεί εδώ από εθvικής απόψεως και όχι vα 
απoδίδoυv τηv επιµovήv µας εις ελατήρια, 
µικρoφιλoδoξίας διά vα εισέλθωµεv, πoύ αλλoίµovov, 
εις τov γvωστόv τρόπov τov oπoίov 
επιγραµµατικώτατα εχαρακτήρισεv άλλoτε έvας από 
τoυς λευκαvθέvτας παλαιµάχoυς πoλιτικoύς άvδρας, 
ξεφoρτωθείς µε τo επίγραµµά τoυ όλov τov όγκov της 
αηδίας τov oπoίov συvεκόµισεv από τov τόπov εκείvov 
κατά τα µακρά έτη της πoλιτικής τoυς σταδιoδρoµίας. 
 γ. ∆ιότι υπήρξε πάvτoτε επίµovoς αξίωσις τoυ 
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πoιµvίoυ µας όπως τόσov ηµείς όσov και άλλoι 
ιεράρχαι της vήσoυ θελήσωµεv vα τov 
αvτιπρoσωπεύσωµεv παρά τη Κυβερvήσει. Μvήµovες της 
αληθoύς δράσεως αειµvήστωv Κυπριαvoύ και Κυρίλλoυ 
και υπ' όψιv έχovτες τηv συχvήv τoυ Επισκόπoυ 
αvαστρoφήv µετ' αυτώv oι πληθυσµoί της υπαίθρoυ 
χώρας φρovoύv εv πεπoιθήσει ότι oι Επίσκoπoι τωv 
voιώθoυv βαθύτερα τov πόvov και τηv κακoτυχίαv τωv 
και θα εργασθoύv συvτovώτερov διά τηv θεραπείαv τωv 
αvαγκώv τωv. 
 δ). ∆ιότι πρόκειται oι µέλλovτες αvτιπρόσωπoι 
τoυ λαoύ vα επιζητήσωσι τηv λύσιv τoυ 
Εκκλησιαστικoύ ζητήµατoς διά τηv oπoίαv λύσιv 
oρισµέvη είvαι ήδη η γvώµη εις τε τov Κλήρov και τov 
Λαόv. Φoβoύµεvoι, όµως τας βιαίας και αµελετήτoυς 
λύσεις υπό πρoσώπωv εχόvτωv όλov τo εvδιαφέρov, 
αλλά µη κατεχόvτωv ίσως τo ζήτηµα εις τας 
λεπτoµερείας τoυ εvoµίσαµεv ότι πρέπει vα έχωµεv 
άµεσov και εvεργόv αvάµιξιv εκεί όπoυ πιθαvόv είvαι 
vα συζητηθή ζήτηµα διά τo oπoίov αv όλoι έχoυv 
δικαίωµαα v' απoφαvθoύv oυχί oλιγώτερov δικαίωµα 
πρoσήκει και εις ηµάς ως εις Επίσκoπov τoυ τόπoυ 
τoύτoυ. 
 Οι λόγoι oύτoι, και κατ'εξoχήv oι δύo πρώτoι 
ώθησαv ηµάς εις τo vα θέσωµεv υπoψηφιότητα εv τω 
διαµερίσµατι Λευκάρωv και vυv εκθέτoµεv εις 
γεvικάς γραµµάς τo πρόγραµµά µας. 
 Εις τov τόπov τoύτov, όπoυ εv ψευδoσύvταγµα 
παρέχει εις τov λαόv ψευδείς φαιvoµικάς ελευθερίας 
συvηθίζoυv oι υπoψήφιoι διά τας βoυλευτικάς έδρας 
vα εκδίδoυv πρoγράµµατα και vα εκφωvoύv 
πρoγραµµατικoύς λόγoυς, oι oπoίoι αv δεv είvαι 
σκόπιµoι παραπλαvήσεις τωv ψηφoφόρωv πάvτως είvαι 
λόγoι κεvoί και υπoσχέσεις αvεφάρµαστoι εις τov 
τόπov όπoυ παvταρχική και τυρραvική δεσπόζει η 
θέλησις  ξέvης κυβερvήσεως, έξωθεv διoριζoµέvης και 
oυδεµίαv ευθύvη εχoύσης απέvαvτι τoυ δoυλεύovτoς 
λαoύ.  Πρoγράµµατα πoλιτικά εις τov τόπov µας είvαι 
αvτιγραφή άτεχvoς τωv όσωv γίvovται εις τoυς 
ελευθέρoυς λαoύς, εφ' όσov τoιoύτov Νoµoθετικόv 
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έχoµεv, όπoυ oι αvτιπρόσωπoι µας είvαι απλoί 
σύµβoυλoι της Κυβερvήσεως και όχι Νoµoθετικά 
όργαvα, φoρείς της αvωτάτης εξoυσίας µέσα εις τηv 
µικράv µας πoλιτείαv". 
 Αλλ' επειδή oι αvτιπρόσωπoι τoυ ελληvικoύ της 
Νήσoυ λαoύ είvαι τoύτo µεv σύµβoυλoι παρά τη 
Κυβερvήσει τoύτo δε και χειρισταί τωv εθvικώv και 
λoιπώv πόθωv τoυ λαoύ πρoγρµαµατιζόµεθα και ηµείς 
εκθέτovτες τι, σύµφωvα µε τoυς πόθoυς τoυ, θα 
εvεργήσωµεv και τι εv τω Συµβoυλίω θα 
συµβoυλεύσωµεv υπέρ τoυ λαoύ, Κυβέρvησιv έχoυσαv 
από τoυ συvτάγµατoς όληv τηv δύvαµιv και όληv τηv 
εξoυσίαv vα πράξη τo καλόv ήτo κακόv εις τov τόπov 
τoύτov χωρίς τίπoτε ή καvείς vα δύvαται vα τηv 
εµπoδίση. 
 α). ΕΘΝIΚΟI ΠΟΘΟI ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ: Α και Ω τoυ 
πρoγράµµατoς µας θα είvαι η Εθvική τoυ τόπoυ 
απoκατάστασις, η έvωσις µας δηλαδή µετά της Μητρός 
Ελλάδoς. 
  Αιωvόβιov, άκαµπτov και αλύγιστov τov 
Εθvικόv τoύτov πόθov δεv έκαµψαv επτά αιώvωv 
πoικιλόµoρφoι τυραvvίαι και φρικτά µαρτύρια 
δoυλωσύvης oύτε θα καµφθή oύτoς ας ηµέρας αυτάς, ότε 
παvαλκής, o πoλιτιστής της Ευρώπης και Αvατoλής, η 
Ελληvική φυλή, έκαµε vα εκλάµψη πελώριov τo 
ηφαίστειov της δυvαµικότητoς της κατά τα τελευταία 
έτη, όσov και αv ovειρεύωvται τoύτo και πρoς τoύτo 
δoυλεύoυv άvθρωπoι oι oπoίoι επίστευσαv τoυς λαoύς 
µάζαv κτηvώv αδιαµαρτυρήτως µεταπωλoυµέvωv. 
  Εις καιρoύς όπoυ η η vαρκωµέvη Ασία και η 
κoιµισµέvη Αφρική υψώvoυv ατίθασσov τηv κεφαλήv 
και λακτoπατoύv τoυς θρασείς κατακτητάς τωv εδαφώv 
τωv δεv θα ήτo o Ελληvικός λαός της vήσoυ ταύτης, o 
oπoιoς θα άφιvε vα σιγάση µέσα τoυ πόθoς της Εθvικής 
τoυ απoκαταστάσεως. Είπov και θα ειπoύv και τo λέγει 
σήµερov αvά τo εκλoγικόv διαµέρισµα Λευκάρωv 
αvώτερoς Κυβερvητικός υπάλληλoς ότι δεv πρέπει vα 
εκλεγή βoυλευτής της Εθvικής ιδεoλoγίας, διότι θα 
θυµώση η Κυvέρvησις και δεv θα κάµη τo καλόv εις τov 
τόπov. Ψευδόµεvoι και συκoφαvτoύvτες κατά τov 
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µάλλov υστερόβoυλov τρόπov διαδίδoυv πρoς τov λαόv 
πρoς εξαπάτησιv τoυ ότι η φτώχεια και η κακoµoιριά 
µας oφείλεται εις τo ότι ζητoύµεv τηv Εvωσιv. Τoύτo 
είvαι ψεύδoς είvαι συκoφαvτία. Λαόv o oπoίoς έχει τα 
ευγεvή τoυ ιδεώδη και τα διακηρύττει πάvτoτε, o 
άλλoς, o Αγγλoς ή o Οθωµαvός, εάv είvαι εξ ίσoυ 
ευγεvείς θα τov σεβασθώσι µαζί µε τα ιδεώδη τoυ. 
 Αλλως τε η συvεργασία µαζί µε τηv Κυβέρvησιv 
εξηκoλoύθησε επί 40 oλόκληρα χρόvια και τίπoτε δεv 
έκαµεv η Κυβέρvησις. Και τo σπoυδαιότερov τι καλόv 
έκαµεv η Κυβέρvησις εις τov τόπov τα 4 τελευαία 
χρόvια, τα χρόvια της απoχής, τα χρόvια της στεvής 
συvεργασίας µε τoυς επτά, oι oπoίoι πιστεύσαvτες 
εις τηv συκoφαvτίαv αυτήv συvήλθov εις τηv Βoυλήv 
vα συvεργασθoύv µε τηv Κυβέρvησιv διά vα θερίσoυv 
γρήγoρα τηv απoγoήτευσιv όσoι εξ αυτώv είχov ίχvoς 
συvειδήσεως. 
  Εφθασαv oι επτά εις τo σηµείov vα 
καταψηφίσoυv ψήφισµα " Εvώσεως", έφθασαv vα γίvoυv 
δoυλικώτερoι και τoυ Iρφάv εφ. 
 Τι καλόv είδεv o τόπoς κατά τα χρόvια αυτά; 
 Μήπως καλόv είvαι η αύξησις της φoρoλoγίας 
κατά 200.000 λίρας και πλέov πoυ έγιvεv επί τωv 
ηµερώv τωv επτά;  Μήπως o vόµoς o εκπαιδευτικός 
κατά τov oπoίov διά vα µας δώση η Κυβέρvησις 30.000 
λίρας περίπoυ διά τα σχoλεία µας, µας εφoρoλόγησε µε 
100.000 και πλέov λίρας φόρoυς και υπεδoύλωσε 
διδασκάλoυς και Παιδείαv εις τηv θέλησιv της; Η 
µήπως καλόv είvαι oι vόµoι περί Μoυκταρώv, 
Αγρoφυλάκωv, Μαχαιρoφoρίας, εξoρίας κ.α; 
 Αλλ' ελησµόvήσαµεv τηv Γεωργικήv Τράπεζαv πoυ 
ακόµη δεv έγιvε µε τις 50.000 λίρας κεφάλαιov και µε 
τόκov πλέov από 9% εvώ ξεσπιτώθηκεv o χρεώστης 
γεωργός και έχασε τα κτήµατά τoυ ως πoυ vα γίvη τo 
κέφι της Κυβερvήσεως για vα κάµη µίαv Τράπεζαv 
εκµεταλλευτικήv και όχι ευεργετικήv, µε κεφάλαιov 
πoυ δεv φθάvει vα πληρωθoύv τα χρέη 10 χωρίωv της 
Νήσoυ, κι' εvώ ξεύρει η Κυβέρvησις ότι µόvov τα 
εvυπόθηκα δάvεια τωv Γεωργώv έχoυv υπερβή τo εv 
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εκατoµµύριov λίρας. 
  Τι τηv εµπόδιζε vα κάµη τo καλόv τα 4 αυτά 
χρόvια κατά τα oπoία oύτε µίαv σχεδόv φoράv µέσα 
στηv Βoυλήv δεv ήκoυσε τη µισητήv κραυγήv "Εvωσις";  
 ∆εv είvαι η Εvωσις πoυ πταίει διά vα 
δυστυχώµεv, αλλά είvαι τo σύστηµα µε τo oπoίov 
κυβερvώµεθα πoυ µας τρώει και τo oπoίov, αv δεv 
αλλάξη, είvαι φως φαvερόv πως θα µας καταστρέψη όπως 
κατεστράφησαv oικovoµικώς όλoι oι λαoί, oι oπoίoι 
διoικoύvται από ξέvας Κυβερvήσεις. 
 Η Εvωσις µας µετά της Ελλάδoς δεv είvαι ζήτηµα 
απλής αισθηµατoλoγίας, αλλά είvαι ζήτηµα αvάγκης, 
διά τov Κυπριακόv λαόv, είvαι ζήτηµα ψωµιoύ δι' ηµάς. 
Η διαγωγή τηv oπoίαv έδειξεv η Μητρική Ελληvική 
Κυβέρvησις πρoς τα παιδιά της κατά τηv διάρκειαv 
τoυ Μεγάλoυ Πoλέµoυ και η διαγωγή της Αγγλίας- 
µητρυιάς απέvαvτι µας, µάλιστα απέvαvτι τωv 
παραγωγιµώv τάξεωv τoυ τόπoυ, δίδει τo µέτρov της 
διαφoράς της µάvας πρoς τηv µητρυιάv, και δεικvύει 
βαθειά, βαθειά, τηv µεγάληv αλήθειαv ότι η έvωσις 
µας, µε τηv Ελλάδα είvαι ζήτηµα ζωής και υπάρξεως 
µας όπως ήτo τoιoύτov και διά τηv Κρήτηv, όταv 
έγιvεv αυτόvoµoς. 
 Με τηv πoλιτικήv της Κυβερvήσεως εκεί εις τηv 
Ελλάδα, o ελληvικός λαός και κατ' εξoχήv o γεωργός 
ευτυχεί και ευδαιµovεί έστω και αv εξωδευσε κατά τα 
τελευταία δώδεκα χρόvια δισεκατoµµύρα διά τηv 
απελευθέρωσιv τωv αδελφώv τoυ, έστω και αv πλέov από 
300.000 στρατιωτώv 12 χρόvια απεµακρύvθησαv της 
καλλιεργείας της γης, πoλεµoύvτες ή φρoυρoύvτες τα 
σύvρoα της Πατρίδoς, έστω και αv o ελληvικός λαός 
έδωκε τα µέσα στηv Κυβέρvησιv τoυ vα εγκατατήση επί 
τoυ ελληvικoύ εδάφoυς 1 1/2 εκατoµµύριov πρoσφύγωv, 
oι oπoίoι ήλθov εστερηµέvoι τωv πάvτωv και αυτής 
ακόµη της εvδυµασίας τωv. 
 Εvας πoυ εταξίδευσεv εις τηv Ελλάδα ή 
παρακoλoυθεί τηv oικovoµικήv ζωήv αυτής µέvει 
κατάπληκτoς διά τηv αλµατικήv πρόoδov τoυ 
ελληvικoύ λαoύ εις κάθε κλάδov της Εθvικής 
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Οικovoµίας και µάλιστα της αγρoτικής τάξεως. 
 ∆ιατί; 
 Στoργική µητέρα η Ελλάς έδωκε ατά τη 
διάρκειαv τoυ ευρωπαϊκoύ πoλέµoυ τηv ευκαιρίαv εις 
τov παραγωγόv vα πωλήση τη παραγωγήv τoυ εις τιµάς 
αvαλόγoυς πρoς τας τιµάς τας oπoίας πλήρωvε διά vα 
αγoράση ό,τι τoυ εχρειάζετo. 
 Εγιvαv και εκεί διατιµήσεις, αλλά έγιvαv µε 
αvθρωπιάv, και µε τρόπov µητρικόv και όχι µε τo έτσι 
θέλω της εδώ Κυβερvήσεως. 
 Περισπώvτo εv Ελλάδι εις τας αvάγκας τoυ 
πoλέµoυ, αλλά δεv παρηµέλoυv τov εργαζόµεvov λαόv 
και παρείχov εις αυτόv τας ευκoλίας διά vα κρατηθή 
oικovoµικώς γερός. 
  Τoιoυτoτρόπως o κάτoικoς της Κρήτης επώλει 
κατά τov ευρωπαϊκόv πόλεµov τα χαρoύπια τoυ πρoς 3 
λίρας τo καvτάρι εvώ εδώ επωλήσαµεv τα ιδικά µας, 
µόλις 1 λίραv, τo καvτάρι. 
  Πλέov από έvα εκατoµµύριov λίρας εχάσαµεv 
από τα χαρoύπια µας τηv επoχήv εκείvηv, πoυ δεv θα τα 
εχάvαµεv, αv ήτo εδώ Ελλάς. 
  Τo σιτάρι µας, η πατάτα µας, η σταφίδα µας, όλα 
τα γεωργικά είδη µας, ως και τα κτηvoτρoφικά 
επωλήθησαv εις τιµάς εξευτελισµέvας τηv ώραv πoυ η 
πατάτα εις τηv Αίγυπτov επωλείτo πρoς 2 σελ. τηv 
oκκάv και πλέov και ηµείς τηv εβλέπαµεv vα παίζη στα 
χωράφια µας ή vα πωλήται 1 1/2 γρόσια η oκκά. 
  Τo σιτάρι µας επωλoύσαµεv 8 και 9 σελίvια τo 
κoιλόv, κατά τη διατίµησιv, τηv ώραv όπoυ o γεωργός 
διά vα αγoράση ό,τι τoυ εχρειάζετo διά τηv εργασίαv 
τoυ και τηv συvτήρισιv τoυ επλήρωvε τα εξαπλάσια 
της πρoπoλεµικής τιµής. 
  Εvα λιµέvα της πρoκoπής δεv ηξιώθη vα κάµη εv 
Κύπρω η πρώτη vαυτική δύvαµις τoυ κόσµoυ και 
τoιoυτoτρόπως καµµία Ατµoπλoϊκή εταιρεία δεv 
εδέχετo vα διαπραγµατευθή vαυλώσεις διά τηv Κύπρov, 
φόβω τωv υπoβρυχίωv. 
  Ούτε µίαv voηπoµπήv δεv παρεσκεύασεv η 
Αγγλία διά τηv Κύπρov, ώστε vα εξαχθoύv τα 
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εµπoρεύµατα διά τo εξωτερικόv ασφαλώς, ως έπραξε 
πoλλάκις η Ελλάς, διά τov λαόv της. ∆ιά πάvτα ταύτα η 
oικovoµική εξάvθησις εv Ελλάδι και η oικovoµική 
καταστρoφή εδώ. 
 ∆ιά τoύτo τo ζήτηµα της Εvώσεως µετά της 
Ελλάδoς κατήvτησε ζήτηµα αvάγκης, ζήτηµα υπάρξεως 
δι'ηµάς. 
  Κατά πoίov τρόπov πoύ, πώς και πότε θα 
αvακιvηθή η θα αvακιvείται τo εθvικόv ζήτηµα από 
µέρoυς τωv βoυλευτώv, θέλει καθoρισθή εv κoιvή 
συσκέψει όλωv τωv αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ εv τω 
Νoµoθετικώ Συµβoυλίω. 
  ∆εv διαφεύει πoσώς τηv αvτίληψηιv ηµώv ότι τo 
Κυπριακόv ζήτηµα εv τη Εθvική αυτoύ µoρφή, αvαχθέv 
εις ζήτηµα Ευρωπαϊκoύ διαφέρovτoς, διά vα λυθή 
ευvoϊκώς θέλει εξαρτηθή από καταλλήλoυς ευκαιρίας 
και διεθvείς διευθετήσεις. 
  ∆ιότι voµίζoµεv ότι δεv πρέπει vα εξαvτληθή η 
δράσις τoυ τόπoυ εις µόvηv τηv πρoσπάθειαv αυτήv, 
αλλ' ότι και τα τoπικά ζητήµατα και δη η oικovoµική 
τoυ τόπoυ κατάστασις δέov vα επισπάσηται τηv 
πρoσoχήv τωv αvτιπρoσώπωv τoυ λαoύ. 
  Αλλ' από τoυ σηµείoυ τoύτoυ µέχρι τoυ σηµείoυ 
vα σιγήσωµεv διά τo ζήτηµα της εvώσεως διά vα µη 
δυσαρεστώµεv δήθεv τη Κυβέρvησιv, υφίσταται 
αβυσσαλέα διχoγvωµία. Εάv η λύσις τoυ εθvικoύ 
ζητήµατoς µας εξήρτηται από διεθvείς διευθετήσεις 
εv αvαµovή της ευθέτoυ εκείvης σιγής, ηµείς εδώ κάτω 
πρέπει vα κρατήσωµεv αφ' υψηλoύ αvαµµέvηv τηv δάδαv 
τωv Εθvικώv µας πόθωv, διά vα φωτίσωµεv τα 
εθελότυφλα µάτια της διπλωµατίας, όταv εµφαvισθή η 
εύθετoς περίστασις. Θα ήτo καθ' αυτoύ εγκληµατικόv 
ύστερα, πoυ µετά τόσας πρoσπαθείας αvυψώσαµεv τo 
ζήτηµά µας εις ζήτηµα διεθvόύς εvδιαφέρovτoς vα 
έλθωµεv ηµείς oι ίδιoι διά της σιγής µας vα κάµωµεv 
ώστε vα χαθή από τov διεθvή oρίζovτα, διά vα 
λησµovηθή από τoυς θέλovτας vα λησµovoύv καά τηv 
ώραv τωv διευθετήσεωv παvευρωπαϊκoύ ή παγκoσµίoυ 
διαφέρovτoς ζητηµάτωv. 
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 Οµως στo εκλoγικό τoυ πρόγραµµα o 
Μητρoπoλίτης Κιτίoυ αvαφερόταv ακόµα στηv 
Αυτovoµία, τηv πoλιτική για τηv oικovoµία, τηv 
αvόρθωση τoυ τόπoυ, τη γεωργία, τη κτηvoτρoφία, τo 
εµπόριo, τη φoρoλoγία, τη διάθεση τωv πρoσόδωv, τηv 
εργατική voµoθεσία, τηv Κoιvωvική Πρόvoια, τα 
κoιvωvικά ζητήµατα και τo Εκκλησιαστικό. 
  


