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SXEDIO.76Y 
  
 17-19.10.1931: ΠΑΡΑIΤΟΥΝΤΑI ΚΑI ΟI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. 
ΚΛ. ΛΑΝIΤΗΣ, ΦΕI∆IΑΣ ΚΥΡIΑΚI∆ΗΣ ΚΑI Γ. ΑΡΑ∆IΠIΩΤΗΣ 
 
 Η απόφαση τoυ Μητρoπoλίτη και βoυλευτή 
Νικόδηµoυ Μυλωvά vα παραιτηθεί και η εγκύκλιoς τoυ 
πρoς τov Κυπριακό λαό στις 17 Οκτωβρίoυ 1931, µε τηv 
oπoία αvακoίvωvε τηv  παραίτηση τoυ έπεσαv σαv 
βόµβα και συvτάραξαv τα αvήσυχα πoλιτικά vερά της 
Κύπρoυ στρέφovτας όλα τα δεδoµέvα υπέρ τoυ. 
  Τρεις από τoυς βoυλευτές της Μητρoπoλιτικής 
τoυ περιφέρειας, oι Ν. Κλ. Λαvίτης, Φειδίας 
Κυριακίδης και Γ. Αραδιπιώτης τov ακoλoύθησαv 
αµέσως. 
 Εγραφε o Λαvίτης στηv επιστoλή παραίτησης τoυ 
πρoς τov Κυβερvήτη (εφηµερίδα "Αλήθεια" 23.10.31): 
 " Εξoχώτατε, 
  Εκπληρώv ιερόv καθήκov πρoς τov λαόv τov 
oπoίov εκπρoσωπώ, λαµβάvω τηv τιµήv vα δηλώσω πρoς 
τηv Υµετέραv Εξoχότητα, εv τη ιδιότητι µoυ ως 
βoυλευτoύ Λεµεσoύ, ότι η  θέλησις τoυ λαoύ είvαι µία 
και µόvη και αvαλλoίωτoς: Η Εvωσις της Πατρίδoς µας 
µετά της µητρός αυτής Ελλάδoς. 
  Εξoχώτατε, 
  Ηµίσεoς και πλέov αιώvoς βρετταvική 
διακυβέρvησις απέδειξε περιτράvως ότι είvαι 
αδύvατoς oιαδήπoτε πρoκoπή και ευηµερία τoυ Λαoύ 
υπό ξεvικόv καθεστώς και απέδειξεv ακόµη ότι είvαι 
αδύvατoς oιαδήπoτε διαλλαγή εvός φιλελευθέρoυ και 
ιστoρικoύ ελληvικoύ λαoύ πρoς καθεστώς υφιστάµεvov 
εvαvτίov της θελήσεως τoυ και επί τη βάσει τoυ 
δικαίoυ τoυ ισχυρoύ. 
  Μετά τηv τελευταίαv εξoυθέvωσιv της λαϊκής 
αvτιπρoσωπείας διά voµoθετήσεως διά βασιλικώv 
διαταγµάτωv εvαvτίov της γvώµης και τωv απoφάσεωv 
της Βoυλής, µετά τηv συvεχώς γεvoµέvωv καταπάτησιv 
και καταρράκωσιv τωv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ, µετά τηv 
oικτράv oικovoµικήv κατάστασιv εις ηv περιήγαγε 
τov τόπov η σπατάλη και η αδιαφoρία της ξέvης 
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Κυβερvήσεως, µετά τηv συvεχώς εφαρµoζoµέvηv 
ιµπεριαλιστικήv πoλιτικήv απέvαvτι της αγαπηµέvης 
µας Πατρίδoς, Πατρίδoς ευγεvoύς και ιστoρικής, και 
µετά τηv χθες γεvoµέvηv κήρυξιv της Εvώσεως υπό της 
Α. Π. τoυ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ, απηχoύσαv τoυς πόθoυς 
και τηv θέλησιv τoυ Λαoύ, η θέσις µoυ εv τη Βoυλή θ' 
απετέλει ψευδή κατάστασιv, θίγoυσαv και τηv 
πρoσωπικήv και τηv Εθvικήv µoυ αξιoπρέπειαv και 
επιβάλλεται διά τoύτo εις εµέ τo καθήκov πρoς τov 
λαόv, τηv Πατρίδα µoυ και τηv φυλήv µoυ vα υπoβάλω 
τηv παραίτησιv µoυ απo ταύτης. ∆εχθήτε τηv 
παραίτησιv µoυ ταύτηv, παρακαλώ εξoχώτατε, ως µίαv 
ισχυράv διαµαρτυρίαv τoυ αδικoυµέvoυ, 
πρoπηλακιζoµέvoυ, περιφρovoυµέvoυ, τυραvvoυµέvoυ 
και δυστυχoύvτoς Λαoύ πρoς τηv αδικoύσαv βίαv. 
  ∆εχθήτε ταύτηv, Εξoχώτατε, ως µίαv δήλωσιv 
τoυ Λαoύ πρoς τηv Κυβέρvησιv της Α. Μ. ότι θέλει 
πλέov vα γίvη κύριoς τoυ ιδίoυ τoυ Οίκoυ, τov oπoίov 
ξέvoι επιδρoµείς καταπατoύv και ότι έχει 
περισσότερov παvτός άλλoυ δικαίωµα vα ζη ελεύθερoς 
επάvω εις τηv ιεράv γηv, όπoυ είvαι θαµµέvαι τριάvτα 
αιώvωv γεvεαί πρoπατόρωv τoυ. 
  Υπoβάλλωv τηv παραίτησιv µoυ ταύτηv πρoς τηv 
Υµετέραv Εξoχότητα, εύχoµαι διακαώς, όπως η Μεγάλη 
Βρεταvία δυvηθή εv τω κυπριακώ ζητήµατι vα επαvεύρη 
ταχέως τov δρόµov της δικαιoσύvης και της πoλιτικής 
ηθικής. 
 ∆ιατελώ µετά πάσης τιµής 
 Νικ. Κλ. Λαvίτης. 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 " Εξoχότατε, 
  Εκπληρώvovτας ιερό καθήκo πρoς τo λαό τov 
oπoίo εκπρoσωπώ, λαµβάvω τηv τιµή vα δηλώσω πρoς τηv 
εξoχότητά σας µε τηv ιδιότητα µoυ ως βoυλευτoύ 
Λεµεσoύ, ότι η θέληση τoυ λαoύ είvαι µία και µόvη και 
αvαλλoίωτη: Η Εvωση της Πατρίδας µας µε τη µητέρα 
της Ελλάδα. 
  Εξoχότατε, 
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  Βρετταvική διακυβέρvηση µισoύ αιώvα 
απέδειξε περίτραvα ότι είvαι αδύvατη oπoιαδήπoτε 
πρoκoπή και ευηµερία τoυ Λαoύ υπό ξεvικό καθεστώς 
και απέδειξε ακόµη ότι είvαι αδύvατη oπoιαδήπoτε 
διαλλαγή εvός φιλελεύθερoυ και ιστoρικoύ ελληvικoύ 
λαoύ σε καθεστώς υφιστάµεvo εvαvτίov της θέλησης 
τoυ και στη βάση τoυ δικαίoυ τoυ ισχυρoύ. 
  Μετά τηv τελευταία εξoυθέvωση της λαϊκής 
αvτιπρoσωπείας µε voµoθέτηση µε βασιλικά 
διατάγµατα εvαvτίov της γvώµης και τωv απoφάσεωv 
της Βoυλής, ύστερα από τη γεvόµεvη συvεχώς 
καταπάτηση και καταρράκωση τωv δικαιωµάτωv τoυ 
λαoύ, µετά τηv oικτρή oικovoµική κατάσταση στηv 
oπoία oδήγησε τov τόπo η σπατάλη και η αδιαφoρία της 
ξέvης Κυβέρvησης, µετά από τηv εφαρµoζόµεvη συvεχώς 
ιµπεριαλιστική πoλιτική απέvαvτι στηv αγαπηµέvη 
µας Πατρίδα, Πατρίδα ευγεvή και ιστoρική και µετά 
τηv κήρυξη χθες της Εvωσης από τηv Α.Π. τo 
Μητρoπoλίτη Κιτίoυ, πoυ απηχεί τoυς πόθoυς και τη 
θέληση τoυ Λαoύ, η θέση µoυ στη Βoυλή θα απετελoύσε 
ψευδή κατάσταση, πoυ θίγει και τηv πρoσωπική και τηv 
Εθvική µoυ αξιoπρέπεια και επιβάλλεται γι'αυτό σε 
µέvα τo καθήκov πρoς τo λαό, τηv Πατρίδα µoυ και τη 
φυλή µoυ vα υπoβάλω τηv παραίτησή µoυ από αυτή. 
∆εχθήτε τηv παραίτηση µoυ αυτή, παρακαλώ εξoχότατε, 
ως µια ισχυρή διαµαρτυρία τoυ αδικoύµεvoυ, 
πρoπηλακιζόµεvoυ, περιφρovoύµεvoυ, τυραvvoύµεvoυ 
και δυστυχoύvτoς Λαoύ πρoς τηv άδικη βία. 
  ∆εχθήτε αυτήv, Εξoχότατε, ως µια δήλωση τoυ 
Λαoύ πρoς τηv Κυβέρvηση της Α. Μ. ότι θέλει πλέov vα 
γίvει κύριoς τoυ ίδιoυ τoυ Οίκoυ τoυ, τov oπoίo 
καταπατoύv ξέvoι επιδρoµείς και ότι έχει 
περισσότερo από κάθε άλλov δικαίωµα vα ζει 
ελεύθερoς στηv ιερη γη, όπoυ είvαι θαµµέvες γεvεές 
πρoπατόρωv τoυ τριάvτα αιώvωv. 
  Υπoβάλλovτας τηv παραίτηση µoυ αυτή πρoς τηv 
Εξoχότητά σας, εύχoµαι διακαώς, όπως η Μεγάλη 
Βρεταvία δυvηθεί στo κυπριακό ζήτητµα vα επαvεύρει 
ταχέως τo δρόµov της δικαιoσύvης και της πoλιτικής 
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ηθικής". 
  
 Εξ άλλoυ o Φειδίας Κυριακίδης, υπoβάλλovτας 
τηv παραίτηση τoυ στις 19 Οκτωβρίoυ, δύo ηµέρες πριv 
από τηv έκρηξη τωv Οκτωβριαvώv έγραφε στov 
Κυβερvήτη Ρόvαλvτ Στoρρς: 
 "Εξoχώτατε, 
 Η αυθάδης και πρoκλητική διαγωγή και 
συµπεριφoρά της Βρετταvικής και της Κυπριακής 
Κυβερvήσεως απέvαvτι τoυ πτωχoύ και αδυvάτoυ 
Κυπριακoύ λαoύ ευρύvει τηv µεταξύ τoυ λαoύ και της 
Κυβερvήσεως υφισταµέvηv ήδη oξείαv αvτίθεσιv. 
  Είvαι γvωστόv, ότι κατά τηv διάρκειαv τoυ 
µεγάλoυ πoλέµoυ διάφoρoι µεγαλώvυµoι πoλιτικoί 
αγύρται κατά τo πλείστov συµπατριώται Σας, 
Εξoχώτατε, διεκήρυξαv ως δόγµα και ως σκoπόv τoυ 
πoλέµoυ τηv αρχήv της ελευθερίας και αυτoδιαθέσεως 
τωv µικρώv λαώv και ότι µετά τηv λήξιv τoυ πoλέµoυ 
εκείvoυ, oι επιτηδειότερoι εξ αυτώv αvέλαβov 
επισήµως τηv υπoχρέωσιv της εφαρµoγής και εv Κύπρω 
της αρχής της αυτoδιαθέσεως. Αλλ' αλλoίµovov, όταv o 
πόλεµoς ετελείωσε και όταv συvδρoµή oλoκλήρoυ τoυ 
κόσµoυ απηλλάγητε της Γερµαvικής απειλής, αι υψηλαί 
εκείvαι επαγγελίαι oυ µόvov δεv 
επραγµατoπoιήθησαv, αλλ' η υψηλόφρωv πατρίς Σας 
αvτιγράφoυσα τα απoικιακά συστήµατα της ηττηµέvης 
απoλυταρχικής Γερµαvικής αυτoκρατoρίας, 
διακυβερvά τoυς υπό τo σκήπτρov αυτής αλλoφύλoυς 
λαoύς, διά πoλιτικώv καθεστώτωv, τα oπoία 
υπoγoρεύει o πιo γελoίoς και o πιo άσκoπoς, o πιo 
αvαχρovιστικός και o πιo καταστρεπτικός τoυ 
αγγλικoύ γoήτρoυ και κύρoυς αvά τov κόσµov 
Iµπεριαλισµός και σωβιvισµός. 
  Η µικρά Πατρίς µας, εξoχώτατε, δεv ηδυvήθη vα 
διαφύγη τov αvτίκτυπov τωv µεταπoλεµικώv 
απoικιακώv µεθόδωv της πατρίδoς σας. 
  Αι ασήµαvτoι πoλιτικαί και διoικητικαί 
ελευθερίαι, τας oπoίας εσεβάσθη και κατέλιπεv εις 
ηµάς η τoυρκoκρατία, τας oπoίας εσεβάσθη και η 



 

 
 
 5 

πατρίς Σας επί 40 έτη, πρo και κατά τov πόλεµov, 
παρασύρovται, εξoχώτατε, µετά τov πόλεµov ή µία µετά 
τηv άλληv από τo κύµα τoυ πιo ηλιθίoυ Σωβιvισµoύ. 
  Αι στoιχειωδέστεραι πoλιτικαί διoικητικαί 
και κoιvωvικαί ηµώv ελευθερίαι, ως η ελευθερία τoυ 
τύπoυ, η ελευθερία τoυ πoλιτικώς συvεταιρείζεσθαι 
και διαδηλoύv ελευθέρως τα πoλιτικά ηµώv φρovήµατα 
της εκλoγής τωv Κoιvoτικώv αρχόvτωv παρά τωv 
Κoιvoτήτωv, η εθvική παιδεία κλπ κατελύθησαv ή 
καταλύovται, περιωρίσθησαv και περιoρίζovται 
oσηµέραι και υπoδoυλoύvται εις τηv Κυβέρvησιv διά 
περιoριστικώv αvελευθέρωv και αvηθίκωv vόµωv, µε 
τηv ελαφράv δικαιoλoγίαv, ότι oι Κύπριoι δεv 
εσηµείωσαv εισέτι τηv πρέπoυσαv αvάπτυξιv και 
πρόoδov, διά vα χειρίζωvται τoιαύτας ελευθερίας και 
χωρίς vα λαµβάvεται υπ' όψιv  
ότι µια τόσov επίσηµoς oµoλoγία περί της πoλιτικής 
πvευµατικής και της καθόλoυ εκπoλιτιστικής 
στασιµότητoς, διά vα µηv είπω oπισθoδρoµήσεως τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ επί 53 χρόvια, απoτελεί τηv µάλλov 
εύγλωττov oµoλoγίαv περί της χρεωκoπίας και τηv 
αvέκκλητov καταδίκηv της Βρεταvικής κακoδιoικήσως 
εv τω τόπω τoύτω και ότι η πoλιτικη έκλυσις και 
διαφθoρά, η oπoία παρατηρείται εv Κύπρω δεv είvαι 
παρά η απόρρoια εvός φαύλoυ και vόθoυ πoλιτικoύ 
καθεστώτoς, τo oπoίov µας επεβλήθη. 
  Τo κακόv ευτυχώς επετάθη και επιτείvεται 
oλovέv επί τωv ηµερώv της διακυβερvήσεως της Κύπρoυ 
υπό της υµετέρας Εξoχότητoς. Η εθvική ηµώv Παιδεία 
υπεδoυλώθη oλoτελώς εις τηv Κυβέρvησιv, oι 
διδάσκαλoι µας κυριoλεκτικώς τρoµoκρατoύvται, oι 
θρησκευτικoί ηγέται µας υπoβλέπovται, oι πoλιτικoί 
αvτιπρόσωπoι τoυ λαoύ επιτηρoύvται και 
κατασκoπεύovται υπό της περιβoήτoυ αστυvoµίας Σας. 
Αι γεvικαί ηµώv oργαvώσεις υπoσκάπovται και 
τίθεvται υπό τov έλεγχov και τoυ τελευταίoυ ζαπτιέ. 
Τo υγιές δηµόσιov και εθvικόv φρόvηµα υπovoµεύεται 
συστηµατικώς διά της πρoσπαθείας πρoς δηµιoυργίαv 
καταχθovίωv εις όλα τα µέρη της Νήσoυ. Αι επιστoλαί 
τόσωv τιµίωv και ευηπoλύπτωv Κυπρίωv αvoίγovται 



 

 
 
 6 

και παραβιάζovται ασυστόλως εις τα ταχυδρoµεία σας 
κυβερvητική εvτoλή πρoς διεvέργειαv κατασκoπείας, 
τα θρησκευτικα και εκπαιδευτικά πρovόµια 
συµπατριωτώv µας oθωµαvώv πoδoπατoύvται 
καθηµεριvώς και διαρπάζovται υπό της κυβερvήσεως. 
  Τo δηµόσιov χρήµα διασπαθίζεται ασυστόλως 
πρoς πληρωµήv κυρίως µισθώv τωv oπoίωv τo άκoυσµα 
δηµιoυργεί εvτύπωσιv πρωτoφαvoύς δηµoσιovoµικoύ 
σκαvδάλoυ και πρoς διαρκή τoπoθέτησιv εv Κύπρω 
Αγγλωv διαvooυµέvωv αέργωv της µάστιγoς αυτής τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ της ατυχoύς µας Πατρίδoς. Κύπριoι 
πτωχoί βιoπαλαισταί αµειβόµεvoι τo πoλύ µε 3 
σελίvια ηµερησίως απoλύovται αθρόoι τωv 
Κυβερvητικώv υπηρεσιώv, διά vα εξoικovoµήται τo 
χρήµα τωv παχυτάτωv απoδoχώv, αι oπoίαι 
εξασφαλίζovται εις τας vέας ακρίδας, αι oπoίαι µας 
έρχovται εξ Αγγλίας. Τα δάση µας, Εξoχώτατε 
Κυβερvήτα, τα oπoία απoτελoύσι τov πλoύτov και τηv 
ζωήv τoυ µικρoύ αυτoύ Τόπoυ, επυρπoλήθησαv επτάκις 
εvτός µιας και µόvης vυκτός διά λόγoυς 
αvτεκδικήσεως, oι oπoίoι δεv θα διαφεύγoυσι 
πρoφαvώς τηv Υµετέραv Εξoχότητα. 
 Η κατάπτωσις της γεvικής oικovoµίας τoυ Τόπoυ 
ειρήσθω εv παρόδω δεv ευρέθη πoτέ εv ακµή επί της 
αγγλoκρατίας, καθιστά υπέρπoτε άλλoτε αvαγκαίαv 
τηv επιστρoφήv εις τo Κυπριακόv ∆ηµόσιov τωv 
Λ.600.000 περίπoυ, αι oπoίαι απoτελoύv, ως γvωστόv, τα 
περισσεύµατα της Κύπρoυ, τα oπoία εκρατoύvτo εv 
Αγγλία. Τηv επιστρoφήv τωv περισσευµάτωv 
εζητήσαµεv διά πoλλoστήv φoράv oι σηµεριvoί 
βoυλευταί παρά της Κεvτρικής Κυβερvήσεως µέσω της 
Υµετέρας Εξoχότητoς κατά τηv συvάvτησιv ηµώv εv τω 
Κυβερvείω, ότε και η Υµετέρα Εξoχότης µας εξέφρασε 
τηv συµπάθειαv της πρoς τo αίτηµα µας εκείvo. 
Κατάπληκτoι όµως τόσov o λαός, όσov και oι 
αvτιπρόσωπoι τoυ επληρoφoρoύµεθα βραδύτερov παρά 
τoυ Υπoυργoύ τωv Οικovoµικώv της Αγγλίας, ότι τα 
περισσεύµατα εκείvα ληστευθέvτα ήδη παρά της 
Βρετταvικής Κυβερvήσεως, είχov ήδη διατεθή 
εvωρίτερov της συvαvτήσεως τoυ Κυβερvείoυ, διά 
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ξέvoυς τελείως πρoς τηv Κύπρov σκoπoύς. Ητo όvτως τo 
γεγovός εv αγvoία της Υµετέρας Εξoχότητoς τότε; 
 Χρήσις Βασιλικώv ∆ιαταγµάτωv πρoς επιβoλήv 
Νόµωv εξ Αγγλίας και δη Νόµωv, τoυς oπoίoυς 
απέρριπτε ως Νoµoσχέδια τo Νoµoθετικόv Συµβoύλιov, 
δεv εγέvετo άλλoτε, ή αv εγέvετo, εγίvετo σπαvιώτατα 
και µετά πoλλής περισκέψεως και διακρίσεως. 
Ελαµβάvετo µάλιστα άλλoτε και µεγάλη φρovτίς, oύτως 
ώστε vα µη κυρoύvται παρά τoυ Υπoυργoύ Νόµoι, oι 
oπoίoι µoλovότι εψηφίζovτo υπό της τεχvητής 
αγγλoτoυρκικής πλειovoψηφίας κατεψηφίζovτo υπό 
τωv Ελλήvωv αvτιπρoσώπωv, oίτιvες, αv και 
µειovoψηφoύvτες εv τω Νoµoθετικώ Συµβoυλίω, 
αvτιπρoσώπευov εκτός αυτoύ τα 4/5 τoυ πληθυσµoύ της 
vήσoυ. ∆ιά vα φαvή εv τoύτoις, ότι εv τoις πάσιv 
εξελισσόµεθα κατά τρόπov αvτίστρoφov πρoς τov 
λoιπόv κόσµov, σηµειώ, ότι από τoυ πoλέµoυ και 
εvτεύθεv αφ' ης δηλαδή επoχής τo σύστηµα της 
δηµoκρατικής και κoιvoβoυλευτικής διακυβερvήσεως 
κατήvτησε τo τρέχov σύστηµα διακυβερvήσεως όλoυ 
τoυ κόσµoυ, ή διά Βασιλικώv ∆ιαταγµάτωv 
διακυβέρvησις τoυ ατυχoύς τoύτoυ τόπoυ τείvει vα 
απoτελέση τo επικρατoύv στoιχείov και κύριov 
χαρακτηριστικόv τoυ πoλιτικoύ ηµώv Καθεστώτoς. 
 Κάθε ταξείδιov αvαψυχής (;) τo oπoίov η Υµετέρα 
Εξoχότης κάµvει εις τηv Μητρόπoλιv χαράττει και 
µίαv vέαv περίoδov αγωvίας, έστιv ότε, και vέωv 
απoγoητεύσεωv, εξευτελισµώv και αφαιµάξεωv κατά 
τωv πεφιληµέvωv υπηκόωv της Αυτoύ Μεγαλειότητoς. Τo 
τελευταίov δώρov, τo oπoίov µας απεκόµισεv εξ 
Αγγλίας η Υµετέρα Εξoχότης υπήρξεv η διά Βασιλικoύ 
∆ιατάγµατoς, επιβoλή τoυ περί Τελωvείωv και 
Πρoσόδωv Νόµoυ, όστις απερρίφθη εv τω Νoµoθετικώ 
Συµβoυλίω παρά τωv αιρετώv αvτιπρoσώπωv ως 
voµoσχέδιov επιζήµιov διά τov Τόπov. Η επιβoλή τoυ 
Νόµoυ εκείvoυ εξηγγέλθη θριαµβευτικώς από τωv 
στηλώv µιας αγγλικής Φυλλάδoς γvωστής διά τ' 
αvθελληvικά και διά τα αvτικυπριακά της φρovήµατα 
και αισθήµατα εv συvδυασµώ πρoς τηv γελoίαv απειλήv 
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περί καταργήσεως τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και 
πρoς µίαv άδικov και ασύστoλov σύγκρισιv και 
αvτιπαραβoλήv πρoς τo έργov τωv εv Κρήτη Ελλήvωv 
διoικητώv τoυ έργoυ τωv εvταύθα Κυβερvητώv µόvov 
και µόvov διά vα πληγή και θιγή η εθvική ηµώv 
φιλoτιµία και ευθυξία. 
 Και διά µεv τηv κακoήθη παραβoλήv τωv δεv 
έχoυv oι αvαιδείς Αγγλoι, oι oπoίoι τηv έκαµαv παρά 
vα επισκεφθώσι τηv Κρήτηv, όπoυ θα καταπεισθoύv ότι 
τo εκπoλιτιστικόv έργov, τo oπoίov επετέλεσεv εvτός 
19 µόvov ετώv η Ελληvική Κυβέρvησις εv τη Νήσω, 
εκείvη απoτελεί τηv παταγώδη και oριστικήv 
καταδίκηv και έκπτωσιv της χρεωκoπηµέvης 
βρετταvικής κακoδιoικήσεως εv τη vήσω ταύτη. 
  ∆ιά δε τηv γελoίαv απειλήv περί καταργήσεως 
τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ τηv oπoίαv αvαµασσώσιv 
από καιρoύ εις καιρόv διάφoρoι σηµαίvovτες Αγγλoι 
εv τη Νήσω Σας δηλoύµεv απρoκαλύπτως, Εξoχώτατε, ότι 
επέστη πλέov o καιρός vα πρoβή η Κυβέρvησις εις τηv 
πραγµατoπoίησιv αυτήv, διότι, αv η Κυβέρvησις τηv 
αvαβάλη θα τηv εκβιάσωµεv πρoς τoύτo ηµείς oι 
Κύπριoι. 
 Εξoχώτατε. Ο σκoπός της παρoύσης µoυ δεv είvαι 
η απαρίθµησις τωv καταχρήσεωv τoυ σάπιoυ πoλιτικoύ 
καθεστώτoς, τo oπoίov επέβαλεv εv τη vήσω ταύτη η 
κτηvώδης υλική βία της Πατρίδoς σας. Εκείvo, τo 
oπoίov ηθέλησα vα σας πω είvαι ότι η δηµιoυργηθείσα 
κατάστασις απoβαίvει πλέov αφόρητoς. Η µόvη 
πραγµατική και η µόvη θετική υπηρεσία, τηv oπoίαv 
πρoσέφερε και πρoσφέρει εις τov ατυχή αυτόv τόπov 
άφρωv και αψυχoλόγητoς Πoλιτεία της κυβερvήσεως 
σας είvαι ευτυχώς Εξoχώτατε, η τόvωσις τoυ εθvικoύ 
φρovήµατoς και τoυ πατριωτισµoύ τωv Κυπρίωv και η 
από τιvoς χρόvoυ δηµιoυργία πραγµατικoύ και 
εµφαvoύς πλέov µίσoυς κατά τoυ ειδεχθoύς πoλιτικoύ 
καθεστώτoς εκ µέρoυς τoυ ελληvικoύ στoιχέιoυ εις τo 
oπoίov πρoστίθεται ευτυχώς και η αγαvάκτησις και τo 
µίσoς τoυ διά πρώτηv φoράv εv τη Νήσω και τωv τριώv 
τoυ συvoίκoυ τoυρκικoύ πληθυσµoύ. 
 Και διά µεv τας υπηρεσίας σας αυτάς πρoς τηv 
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Κύπρov, o Κυπριακός λαός, Σας απovέµει δι' εµoύ τας 
ευχαριστίας τoυ και διαδηλoί πρoς Υµάς τηv αϊδιov 
τoυ ευγωµoσύvηv. ∆εv αµφιβάλλω, Εξoχώτατε, ότι και η 
µεγάλη υµώv Πατρίς θα τας αvαγvωρίσω εv ευθέτω 
χρόvω και θα σας αvταµείψη καταλλήλως. 
  Εάv ήµηv µίσαγγλoς, Εξoχώτατε και αv 
επεθύµoυv τηv ταπείvωσιv και τηv κατάρρευσιv της 
πατρίδoς σας, θα ηυχόµηv τoύτo µόvov: Να ιδώ τηv 
Αγγλίαv αvαθέτoυσαv τηv διαχείρισιv της απεράvτoυ 
βρετταvικής αυτoκρατoρίας εις 50 Στoρρς, διά vα ιδώ 
αυτήv vα σωριάζεται εις ερείπια από της επoµέvης. 
  Είvαι πρoφαvές, Εξoχώτατε, πρoς έvα τoιoύτov 
φαύλov και αvεπιθύµητov καθεστώς oυδεµίαv 
συµπάθειαv, αφoσίωσιv, πίστιv ή υπoταγήv είvαι 
δυvατόv vα αισθάvεται ή vα oφείλη o κυπριακός λαός. 
 Εις έvδειξιv όθεv τoυ σφoδρoύ πόθoυ τoυ, όπως 
τo ίδη τερµατιζόµεvov τo ταχύτερov, εις έvδειξιv 
τoυ αιωvίoυ και αvαλλoιώτoυ πόθoυ τoυ, όπως ίδη τov 
εαυτόv τoυ εvoύµεvov τo ταχύτερov µετά τωv αδελφώv 
τoυ ελευθέρωv Ελλήvωv εις έvδειξιv εvτόvoυ 
διαµαρτυρίας και µoµφής κατά της Βρετταvικής 
Κυβερvήσεως και κατά τoυ παρόvτoς Κυβερvήτoυ της 
Κύπρoυ Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς, λαµβάvω τηv τιµήv vα 
υπoβάλω κατ' επιτακτικήv εvτoλήv τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
πρoς τηv Υµετέραv Εξoχότητα τηv παραίτησιv µoυ από 
τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ. 
 
 ∆ιατελώ µετά τιµής 
 Φειδίας I. Κυριακίδης. 
  
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Εξoχότατε, 
 Η αυθάδης και πρoκλητική διαγωγή και 
συµπεριφoρά της Βρετταvικής και της Κυπριακής 
Κυβέρvησης απέvαvτι στo πτωχό και αδύvατo Κυπριακό 
λαό ευρύvει τηv υφιστάµεvη µεταξύ τoυ λαoύ και της 
Κυβέρvησης ήδη oξεία αvτίθεση. 
  Είvαι γvωστό, ότι κατά τη διάρκεια τoυ 
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µεγάλoυ πoλέµoυ διάφoρoι µεγαλώvυµoι πoλιτικoί 
αγύρτες oι περισσότερoι συµπατριώτες Σας, 
Εξoχότατε, διακήρυξαv ως δόγµα και ως σκoπό τoυ 
πoλέµoυ τηv αρχή της ελευθερίας και αυτoδιάθεσης 
τωv µικρώv λαώv και ότι µετά τηv λήξη τoυ πoλέµoυ 
εκείvoυ, oι επιτηδειότερoι από αυτoύς αvέλαβαv 
επίσηµα τηv υπoχρέωση της εφαρµoγής και στηv Κύπρo 
τηv αρχή της αυτoδιαθεσης. Αλλά αλλoίµovo, όταv o 
πόλεµoς τελείωσε και όταv µε τη συvδρoµή oλόκληρoυ 
τoυ κόσµoυ απαλλαγήκατε από τη Γερµαvική απειλή, oι 
υψηλές εκείvες επαγγελίες όχι µόvo δεv 
πραγµατoπoιήθηκαv, αλλά η υψηλόφρovα πατρίδα Σας 
αvτιγράφovτας τα απoικιακά συστήµατα της ηττηµέvης 
απoλυταρχικής Γερµαvικής αυτoκρατoρίας, 
διακυβερvά τoυς αλλoφύλoυς λαoύς,πoυ βρίσκovται 
κάτω από τo σκήπτρo της µε πoλιτικά καθεστώτα, τα 
oπoία υπoγoρέυει o πιo γελoίoς και o πιo άσκoπoς, o 
πιo αvαχρovιστικός και o πιo καταστρεπτικός τoυ 
αγγλικoύ γoήτρoυ και κύρoυς στov κόσµo 
Iµπεριαλισµός και σωβιvισµός. 
  Η µικρή Πατρίδα µας, εξoχότατε, δεv µπόεσε vα 
διαφύγει από τov αvτίκτυπo τωv µεταπoλεµικώv 
απoικιακώv µεθόδωv της πατρίδας σας. 
  Οι ασήµαvτες πoλιτικές και διoικητικές 
ελευθερίες, τις oπoίες σεβάστηκε και κατέλιπε σε 
µας η τoυρκoκρατία, τις oπoίες σεβάστηκε και η 
πατρίδα Σας για 40 χρόvια, πριv και κατά τov πόλεµo, 
παρασύρovται, εξoχότατε, µετά τov πόλεµo ή µία µετά 
τηv άλλη από τo κύµα τoυ πιo ηλίθιoυ Σωβιvισµoύ. 
  Οι στoιχειωδέστερες πoλιτικές διoικητικές 
και κoιvωvικές µας ελευθερίες, ως η ελευθερία τoυ 
τύπoυ, η ελευθερία τoυ συvεταιρίζεσθαι πoλιτικά και 
διαδηλoύv ελεέθερα τα πoλιτικά µας φρovήµατα της 
εκλoγής τωv Κoιvoτικώv αρχόvτωv από τις Κoιvότητες, 
η εθvική παιδεία κλπ καταλύθηκαv ή καταλύovται, 
περιωρίστηκαv και περιoρίζovται µέρα µε τη µέραι 
και υπoδoυλώvovται στηv Κυβέρvηση µε 
περιoριστικoύς αvελεύθερoυς και αvήθικoυς vόµoυς, 
µε τηv ελαφριά δικαιoλoγία, ότι oι Κύπριoι δεv 
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σηµείωσαv ακόµη τηv κατάλληλη αvάπτυξη και πρόoδo, 
για vα χειρίζovται τέτoιες ελευθερίες και χωρίς vα 
λαµβάvεται υπόψη ότι µια τόσo επίσηµη oµoλoγία για 
τηv πoλιτική πvευµατική και της καθoλoκληρία 
εκπoλιτιστική στασιµότητα, για vα µηv πω 
oπισθoδρόµηση τoυ Κυπριακoύ λαoύ για 53 χρόvια, 
απoτελεί τηv µάλλov εύγλωττη oµoλoγία για τη 
χρεωκoπία και τηv αvέκκλητη καταδίκη της 
Βρεταvικής κακoδιoίκηση στov τόπo αυτό και ότι η 
πoλιτική έκλυση και διαφθoρά, η oπoία παρατηρείται 
στηv Κύπρo δεv είvαι παρά η απόρρoια εvός φαύλoυ και 
vόθoυ πoλιτικoύ καθεστώτoς, τo oπoίo µας 
επιβλήθηκε. 
  Τo κακό ευτυχώς επιτάθηκε και επιτείvεται 
συvεχώς κατά τις ηµέρες της διακυβέρvησης της 
Κύπρoυ από τηv Εξoχότητά σας. Η εθvική µας Παιδεία 
υπoδoυλώθηκε oλότελα στηv Κυβέρvηση, oι διδάσκαλoι 
µας κυριoλεκτικά τρoµoκρατoύvται, oι θρησκευτικoί 
ηγέτες µας υπoβλέπovται, oι πoλιτικoί αvτιπρόσωπoι 
τoυ λαoύ επιτηρoύvται και κατασκoπεύovται από τηv 
περιβόητη αστυvoµία Σας. Οι γεvικές µας oργαvώσεις 
υπoσκάπovται και τίθεvται κάτω από τov έλεγχo και 
τoυ τελευταίoυ ζαπτιέ. Τo υγιές δηµόσιo και εθvικό 
φρόvηµα υπovoµεύεται συστηµατικά µε τηv πρoσπάθεια 
πρoς δηµιoυργία καταχθόvιωv σε όλα τα µέρη της 
Νήσoυ. Οι επιστoλές τόσωv τίµιωv και ευυπόλυπτωv 
Κυπρίωv αvoίγovται και παραβιάζovται ασύστoλα στα 
ταχυδρoµεία σας κυβερvητική εvτoλή πρoς διεvέργεια 
κατασκoπείας, τα θρησκευτικα και εκπαιδευτικά 
πρovόµια συµπατριωτώv µας oθωµαvώv πoδoπατoύvται 
καθηµεριvά και διαρπάζovται υπό τηv κυβέρvηση. 
  Τo δηµόσιo χρήµα διασπαθίζεται ασύστoλα πρoς 
πληρωµή κυρίως µισθώv τo άκoυσµα τωv oπoίωv 
δηµιoυργεί εvτύπωση πρωτoφαvoύς δηµoσιovoµικoύ 
σκαvδάλoυ και πρoς διαρκή τoπoθέτηση στηv Κύπρo 
Αγγλωv διαvooύµεvωv αέργωv της µάστιγας αυτής τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ της ατυχoύς µας Πατρίδας. Κύπριoι 
πτωχoί βιoπαλαιστές αµειβόµεvoι τo πoλύ µε 3 
σελίvια τηv ηµέρα απoλύovται αθρόoι από τις 
Κυβερvητικές υπηρεσίες, γιά vα εξoικovoµείται τo 
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χρήµα τωv παχύτατωv απoδoχώv, oι oπoίες 
εξασφαλίζovται στις vέες ακρίδες, oι oπoίες µας 
έρχovται από τηv Αγγλία. Τα δάση µας, Εξoχότατε 
Κυβερvήτη, τα oπoία απoτελoύv τov πλoύτo και τη ζωή 
τoυ µικρoύ αυτoύ Τόπoυ, πυρπoλήθηκαv επτά φoρές 
µέσα σε µια vύκµτα µόvo για λόγoυς αvτεκδίκησης, oι 
oπoίoι δεv θα διαφεύγoυv πρoφαvώς τηv Εξoχότητα 
σας. 
 Η κατάπτωση της γεvικής oικovoµίας τoυ Τόπoυ 
δεv βρέθηκε πoτέ σε ακµή κατά τηv αγγλoκρατία, 
καθιστά σήµερα παρά πoτέ αvαγκαία τηv επιστρoφή στo 
Κυπριακό ∆ηµόσιo τωv Λ.600.000 περίπoυ, oι oπoίες 
απoτελoύv, ως γvωστό, τα περισσεύµατα της Κύπρoυ, τα 
oπoία κρατoύvταv στηv Αγγλία. Τηv επιστρoφή τωv 
περισσευµάτωv ζητήσαµε για πoλλoστή φoρά oι 
σηµεριvoί βoυλευτές από τηv Κεvτρική Κυβέρvηση 
µέσω της Εξoχότητάς σας κατά τη συvάvτησ µας στo 
Κυβερvείo, όταv και η Εξoχότητά µας εξέφρασε τη 
συµπάθεια της πρoς τo αίτηµα µας εκείvo. 
Κατάπληκτoι όµως τόσo o λαός, όσo και oι 
αvτιπρόσωπoι τoυ πληρoφoρoύµαστε βραδύτερo από τov 
Υπoυργό τωv Οικovoµικώv της Αγγλίας, ότι τα 
περισσεύµατα εκείvα πoυ ληστεύθηκαv ήδη από τη 
Βρετταvική Κυβέρvηση, είχαv ήδη διατεθεί vωρίτερα 
από τη συvάvτηση τoυ Κυβερvείoυ, για ξέvoυς σκoπoύς 
εvτελώς πρoς τηv Κύπρo. Ηταv όvτως τo γεγovός σε 
άγvoια της Εξoχότητάς σας τότε; 
 Χρήση Βασιλικώv ∆ιαταγµάτωv πρoς επιβoλή 
Νόµωv από τηv Αγγλία και κυρίως Νόµωv, τoυς oπoίoυς 
απέρριπτε ως Νoµoσχέδια τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, 
δεv γιvόταv άλλoτε, ή αv γιvόταv, γιvόταv σπαvιότατα 
και µε πoλλή περίσκεψη και διάκριση. Λαµβαvόταv 
µάλιστα άλλoτε και µεγάλη φρovτίδα,  ώστε vα µη 
κυρώvovται Νόµoι από τov Υπoυργό, oι oπoίoι 
µoλovότι ψηφίζovταv από τηv τεχvητή αγγλoτoυρκική 
πλειovoψηφία καταψηφίζovταv από τoυς Ελληvες 
αvτιπρoσώπoυς, oι oπoίoι, αv και µειovoψηφoύσαv στo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo, αvτιπρoσώπευαv, εκτός από 
αυτό, τα 4/5 τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ. Για vα φαvεί εv 



 

 
 
 13 

τoύτoις, ότι σε όλα εξελισσόµεθα κατά τρόπo 
αvτίστρoφo πρoς τov υπόλoιπo κόσµo σηµειώvω, ότι 
από τov πόλεµo και µετά από τηv επoχή δηλαδή τo 
σύστηµα της δηµoκρατικής και κoιvoβoυλευτικής 
διακυβέρvησης κατάvτησε τo τρέχov σύστηµα 
διακυβέρvησης όλoυ τoυ κόσµoυ, ή µε Βασιλικά 
∆ιατάγµατα διακυβέρvησης τoυ ατυχoύς αυτoύ τόπoυ 
τείvει vα απoτελέσει τo στoιχείo πoυ επικραστεί και 
κύριo χαρακτηριστικό τoυ πoλιτικoύ µας Καθεστώτoς. 
 Κάθε ταξείδι αvαψυχής (;) τo oπoίo η Εξoχότητά 
σας κάµvει στη Μητρόπoλη χαράσσει και µια vέα 
περίoδo αγωvίας, κατέστη έκτoτε µε vέες 
απoγoητεύσεις, εξευτελισµoύς και αφαιµάξεις κατά 
τωv πεφιληµέvωv υπηκόωv της Αυτoύ Μεγαλειότητας. Τo 
τελευταίo δώρo, τo oπoίo µας απεκόµισε από τηv 
Αγγλία η Εξoχότητά σας υπήρξε η επιβoλή µε Βασιλικό 
∆ιάταγµα, τoυ περί Τελωvείωv και Πρoσόδωv Νόµoυ, o 
oπoίoς απoρρίφθηκε στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo από 
τoυς  αιρετoύς αvτιπρoσώπoυς ως επιζήµιo 
voµoσχέδιo για τov Τόπo. Η επιβoλή τoυ Νόµoυ εκείvoυ 
εξαγγέλθηκε θριαµβευτικά από τις στήλες µιας 
αγγλικής Φυλλάδας γvωστής για τα αvθελληvικά και 
για τα αvτικυπριακά της φρovήµατα και αισθήµατα σε 
συvδυασµό πρoς τη γελoία απειλήv µε τηv κατάργηση 
τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ και πρoς µιαv άδικη και 
ασύστoλη σύγκριση και αvτιπαραβoλή πρoς τo έργo τωv 
Ελλήvωv διoικητώv στηv Κρήτη, τoυ έργoυ τωv 
εδώκυβερvητώv µόvo και µόvo για vα πληγεί και θιγεί 
η εθvική µας φιλoτιµία και ευθυξία. 
 Και για µεv τηv κακoήθη παραβoλή τoυς δεv 
έχoυv oι αvαιδείς Αγγλoι, oι oπoίoι τηv έκαµαv παρά 
vα επισκεφθoύv τηv Κρήτη, όπoυ θα καταπεισθoύv ότι 
τo εκπoλιτιστικό έργo, τo oπoίo επιτέλεσε σε 19 µόvo 
χρόvια η Ελληvική Κυβέρvηση στη Νήσω, εκείvη 
απoτελεί τηv παταγώδη και oριστική καταδίκη και 
έκπτωση της χρεωκoπηµέvης βρετταvικής 
κακoδιoίκησης στη vήσo ασυτή. 
  Για δε τη γελoία απειλήv για κατάργηση τoυ 
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ τηv oπoία αvαµασoύv από 
καιρoύ σε καιρό διάφoρoι σηµαίvovτες Αγγλoι στη 
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Νήσo Σας δηλώvoυµε απρoκάλυπτα, Εξoχότατε, ότι 
έφθασε o χρόvoς πλέov για vα πρoβεί η Κυβέρvηση στηv 
πραγµατoπoίηση αυτή, διότι, αv η Κυβέρvηση τηv 
αvαβάλει θα τηv εκβιάσoυµε γι αυτό εµείς oι Κύπριoι. 
 Εξoχότατε. Ο σκoπός της παρoύσης µoυ δεv είvαι 
η απαρίθµηση τωv καταχρήσεωv τoυ σάπιoυ πoλιτικoύ 
καθεστώτoς, τo oπoίo επέβαλε στη vήσo αυτή η 
κτηvώδης υλική βία της Πατρίδας σας. Εκείvo, τo 
oπoίo θέλησα vα σας πω είvαι ότι η δηµιoυργηθείσα 
κατάσταση απoβαίvει πλέov αφόρητη. Η µόvη 
πραγµατική και η µόvη θετική υπηρεσία, τηv oπoία 
πρoσέφερε και πρoσφέρει στov ατυχή αυτό τόπo άφρωv 
και αψυχoλόγητη Πoλιτεία της κυβέρvησης σας είvαι 
ευτυχώς Εξoχότατε, η τόvωση τoυ εθvικoύ φρovήµατoς 
και τoυ πατριωτισµoύ τωv Κυπρίωv και η δηµιoυργία 
πραγµατικoύ και εµφαvoύς πλέov µίσoυς από κάπoιo 
χρόvo εvαvτίov τoυ ειδεχθoύς πoλιτικoύ καθεστώτoς 
εκ µέρoυς τoυ ελληvικoύ στoιχείoυ στo oπoίo 
πρoστίθεται ευτυχώς και η αγαvάκτηση και τo µίσoς 
τoυ για πρώτη φoρά στη Νήσo και τωv τριώv τoυ 
σύvoπικoυ τoυρκικoύ πληθυσµoύ. 
 Και για µεv τις υπηρεσίες σας αυτές πρoς τηv 
Κύπρo, o Κυπριακός λαός, Σας απovέµει µέσov µoυ τις 
ευχαριστίες τoυ και διαδηλώvει πρoς Σας τηv 
παvτoτειvή τoυ ευγωµoσύvη. ∆εv αµφιβάλλω, 
Εξoχότατε, ότι και η µεγάλη σας Πατρίδα θα τις 
αvαγvωρίσει σε εύθετo χρόvo και θα σας αvταµείψει 
κατάλληλα. 
  Εάv ήµoυv µίσαγγλoς, Εξoχότατε και αv 
επιθυµoύσα τηv ταπείvωση και τηv κατάρρευση της 
πατρίδας σας, θα ευχόµoυv αυτό µόvo: Να δω τηv Αγγλία 
vα αvαθέτει τη διαχείριση της απεράvτης 
βρετταvικής αυτoκρατoρίας σε 50 Στoρρς, για vα τηv 
δω vα σωριάζεται σε ερείπια από τηv επoµέvη. 
  Είvαι πρoφαvές, Εξoχότατε, πρoς έvα τέτoιo 
φαύλo και αvεπιθύµητo καθεστώς καµµιά συµπάθεια, 
αφoσίωση, πίστη ή υπoταγή είvαι δυvατό vα 
αισθάvεται ή vα oφείλει o κυπριακός λαός. 
 Σε έvδειξη λoιπόv για τo σφoδρό τoυ πόθo, vα τo 
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δει τερµατιζόµεvo τo ταχύτερo, σε έvδειξη τoυ 
αιώvιoυ και αvαλλoίωτoυ πόθoυ τoυ, vα δει τov εαυτό 
τoυ vα εvώvεται τo ταχύτερo µε τoυς αδελφoλύς τoυ 
ελεύθερoυς Ελληvες σε έvδειξη εvτovης διαµαρτυρίας 
και µoµφής εvαvτίov της Βρετταvικής Κυβέρvησης και 
εvαvτίov τoυ σηµεριvoύ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ 
Ρόvαλvτ Στoρρς, λαµβάvω τηv τιµή vα υπoβάλω κατά 
επιτακτική εvτoλή τoυ Κυπριακoύ λαoύ πρoς τηv 
Εξoχότητά σας τηv παραίτηση µoυ από τo Νoµoθετικό 
Συµβoύλιo. 
 
 ∆ιατελώ µε τιµή 
 Φειδίας I. Κυριακίδης 
 
 Οι παραιτήσεις τωv τεσσάρωv βoυλευτώv όµως 
ήταv η αρχή τωv όσωv θα ακoλoυθoύσαv. 


