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Πολιτική αγόρευση του βουλευτή Λευκωσίας Θ. Θεοδότου

·ΤΟ

1898 ·

κατά το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας
Από τnν εφnμερ!δα «Ευαγόρας» τnς
Λευκωσίας nμερομnνfας

28

Ιουλίου

ΚώσταςΖ. Γιανν6ς

1898,

Αριθμ.

444 (Έτος Θ'), αντλούμε τn σnμαντική
πλnρο(pορία, ότι κατό το πανnγύρι τnς Αγίας
Μαρίνας Κυθρέας, στις 17ΙουΝου 1898, ο τότε

«Έγραψαν

nμίν

εκ

Κυθραίας

τόδε:

«Κατό τnν πανήγυριν τnς Αγίας Μαρινnς εντn

nμετέρα κώμn ο έγκριτος δικnγόρος και βου

βουλευτής Λευκωσfας-Κυρnνείας Θ. Θεοδό

λευτής Λευκωσfας-Κυρnνείας κ. Θ. Θεοδότου

του, έκανε πολιτική ομιλία, στnν πσνnγυρfζου

προς

σα εκκλnσία και καυτnρίασε κατό κύριο λόγο,

τους

συρρεύσαντας

προσκuνnτός,

εnοιnσατο πολιτικnν ε π' εκκλnσίας αγόρευσιν.

τnν δυσβόσταχτn Αγγλική κατοχή, τnς Κύ

Μετό γλώσσnς σαφούς διεξήλθε τnν κατό

πρου.

στασιν τnς Νήσου, κατό τnν εικοσαετή ταύmς
κατοχnν υπό των Άγγλων και κατέδειξε ότι

Κατό τnν πατριωηκή εκείνn αγόρευσή

n

του. το μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου

Αγγλικn εν Κύπρω διοίκnσις δεν εγένετο αξία

τnς Κύπρου, Θ. Θεοδότου, απέδειξε ότι:

τnς φnμnς τnςΑγγλrας, ως κρότους πεπολιτι
σμένου και κατ' εξοχnν φιλελευθέρου.

-

Η Αγγλική αποικιοκρατικn

διοίκnσn
Οι φόροι εγένοντο καταθλιπτικοί εν αυγ

στnν Κύπρο, δεν ήταν καθόλου αντόξια τnς

κρfσει προς τους πόρους του λαού και επί τού

φήμπςτnςΑγγλίας.

τοις nυξήθnσαν υπό τnν Αγγλικnν κατοχnv,

-

Η Αγγλική Κυβέρνnσn τnς Κύπρου,

ενώ ουδέν είχε δικαίωμα αυξnσεως

n αγγλική

χωρις να έχει δικαίωμα, με βόσn τnν σύμβασn

κυβέρνnσις δυνόμει τnς συνομολογnθείσnς

παραχώρnσnς τnς Κύπρου,

αύξnσε τόσο

συμβόσεως. Παραλλnλίσας ο αγορnτής τος

πολύ τους φόρους. σε συνόρτnσn με τα πενι

διοικήσεις των υπό τnς Αυστρίας, Γαλλίας και

χρό εισοδήματα του λαού. που οδnγούσε με

Ρωσσίας καταλnφθεισών χωρών προς τnν εν

μαθnματική ακρίβεια σε βέβαιn οικονομική

Κύπρω, κατέδειξε πόσον αύτn τυγχόνει καrω--

εξόντλnσn

καταστροφή

τέρα εκείνων. Επιλαβόμενος εrτα του φλέγο

των Κυπρίων. Ειδικότερα, ο φόρος υποτέλειας.

ντος ζnτήματος του φόρου τnς υποτελεfας,

ήταν «ανεξίτnλος κnλrδα εν τn Αγγλική ιστο

εχαρακτnρισεν αυτόν ως ανεξίτnλον κnλίδα εν

ρία».

τn αγγλικn ιστορία και απειλούντα τnν Νtισον

-

και

ολοκλnρωτική

Η Αγγλική διοίκnσn στnν Κύπρο. ήταν

πολύ πιο χειρότερn, από τις διοικήσεις Αυ
στρίας, ΓαλΝας και Ρωσσίας, προςτιςαποικιο
κρατούμενες από αυτές χώρες.

Για τnν αλήθεια των παραπόνω. παρα

δια βεβαίας οικονομικnς καταστροφnς και

·

προέτρεψεν όπως εν αρρήκτω ομοφωνία πό
ντων των Κυπρίων ανεξαρτnτως φυΜς και
θρnσκεύματος γένονται διαβήματα προς κα
τόργnσιν αυτού, όλλως δεν απέχομεν πολό
τnς

παντελούς

οικονομικής

εξαντλtισεως,

θέτουμε αυτούσιο το σχετικό δnμοσίευμα τnς

nτις θ' αγόγn μοιραίως τους φορολογουμέ

πιο πόνω εφnμερ!δας.

νους εις το φοροστόσιον. Το πέρας τnς αγο-

