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Η τελευταία δεκαετία του περασμένου 

αιώνα, βρίσκει τπν Κύπρο, στn φόσn τnς πα

γιώσεως του ελέγχου, πόνω σε αυτr'ι του 

Βρεπανικού ιμπεριαλισμού. Η οικονομικn κα

τόστασn στο νnσί- τότε - nταν απελπιστικn, 

από τnν εξουθενωτικn φορολογία και τn 

σκλnρn οικονομικn πολιτικn των Άγγλων, οι 

οποίοι υποστnριζαν ότι, τυπικό "εποιούντο 

χρnσιν" τnς Κύπρου, έναντι αποζnμιώσεως, 

που κατέβαλλαν στnν Πύλn. 

Οι Κύπριοι από τότε διαισθόνονταν, 

ότι οι υποσχέσεις τnς Αγγλίας, για ελευθερία, 

δικαιοσύνn, ευnμερία, σεβασμό τnς εθνικnς 

ταυτότnτας κλπ. nταν απατnλές και ουδέπο

τε θα πραγματοποιούνταν, αφού και ο ίδιος 

ο Βρεπανός αρμοστnς τnς Κύπρου τnν 

εποχn εκείνn, Sir Robert Widdolf είχε αγανα

κτnσει κατό του οικονομικού συστnματος, 

που επέβαλε n Αγγλία στnν Κύπρο. 

Έτσι, το υπόμνnμα του επιφανn Κύ

πριου, λόγιου και νομικού, Γεωργίου Σιακαλ

Μ, μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου τnς 

Κύπρου, αποκτό ιδιαίτερn σπουδαιότnτα, τα 

χρόνια αυτό, αφού nταν μια συνnγορία 

στους αφυπνιζόμενους πόθους του Κυπρια

κού Ελλnνισμού και στnν αγωνιστικn διόθεσn, 

που όρχισε nδn, να εκδnλώνεται στο νnσr. Ο 

Γ. Σιακαλλnς, είχε εκδόσει στn Λευκωσία το 

υπόμνnμα αυτό, που απευθυνόταν στις 

βρεπανικές αρχές, υπό τύπο πραγματείας, 

με τίτλο: "Cyprus and the Cypriot Ouestion". 

Κώστας Ζ. Γιαννόc; 

Στο υπόμνnμα αυτό, ο συντόκτnς του, διεκ

τραγωδεί τnν οικτρn θέσn τnς Κύπρου και 

του λαού τnς και καυτnριόζει τnν αθέτnσn 

των υποσχέσεων τnς Μεγόλnς Βρεπανίας. 

Στο τέλος καταλrΊγει με το αίτnμα: 

"Να παραχωρnθn n νnσος εις τnν Ελ
λόδα. Να αποζnμιωθn n Τουρκία δι' ενός 

εκατομμυρίου λιρών, το οποίον θα εδανεfζε

το n Ελλός n n Κύπρος και δια τον τόκον και 
το χρεωλύσιον, του οποfου θα επλrΊρωναν 

ετnσίως οι νnσιώτες, 50.000 λίρες και ούτως 
να ικανοποιnθn, ο διακαnς πόθος των Κυ

πρίων ... Η Ένωσις είναι n φυσικn λύσις του 
ζnτnματος ... Οι Κύπριοι, ειλικρινώς πιστεύου
σιν, ότι n Αγγλία θα δείξn επιτέλους και προς 
αυτούς τnν γενναιοφροσύνnν, nν έδειξε 

προς τους αδελφούς των, εν τοις Ιονίοις νn

σοις και ότι n πατρίς των, θα δοθn εις το 
έθνος, προς ό είναι τόσον στενώς συνδεδε

μένn, δια των δεσμών τnς καταγωγnς, των 

παραδόσεων, τnς θρnσκείας, τnς γλώσσnς 

και των εθνικών πόθων και ελπίδων ... ". 

Με το υπόμνnμα αυτό-ιστορικό ντο

κουμέντο- αποακλυπτόταν, n πραγματικn 

πρόθεσn τnς Αγγλίας, ότι δnλαδrΊ, με κανένα 

τρόπο - έστω και με τnν καταβολrΊ του 

αστρονομικού για τnν εποχn εκείνn ποσού 

του ενός εκατομμυρίου λιρών προς τnν 

Πύλn - δεν nταν διατεθειμένn, n Βρεττανία, 
να ικανοποιnσεί, τον Εθνικό Πόθο, του υπό

δουλου Κυπριακού Ελλnνισμού. Η πρόθεσn 




