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9/22.12.1917: ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ
ΑΝΤI-ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑI ΕΓΚΡIΝΟΥΝ ΨΗΦIΣΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΡΜΟΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΗΣ
ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στηv απόφαση τωv Ελλήvωv Κυπρίωv vα
απoστείλoυv ψήφισµα πρoς τov υπoυργό Απooικιώv µε
τo oπoίo vα ζητoύv τηv έvωση της Κύπρoυ µε τηv
Ελλάδα αvτίδρασαv, όπως συvέβαιvε πάvτoτε, oι
τoύρκoι Κύπριoι, oι oπoίoι oργάvωσαv αvτιεθvoσυvέλευση στα πρότυπα της Εθvoσυvέλευσης τωv
Ελλήωv Κυπρίωv.
Στη συvέλευση πoυ έγιvε στη Λευκωσία πήραv
µέρoς όλoι oι παράγovτες της τoυρκoκυπρκακής
κoιvότητας στo πρότυπo της Ελληvικής κoιvότητας
(θρησκευτικές και πoλιτικές αρχές) ύστερα από µακρά
συζήτηση
και
καταψήφιση
πoλλώv
ψηφισµάτωv
κατέληξαv σε ψήφισµα µιας µόvo παραγράφoυ, µε τo
oπoίo καταδικαζόταv τo εvωτικό ψήφισµα τωv Ελλήvωv.
Οπως συvέβαιvε µε τoυς Ελληvες κυπρίoυς πoυ
ήταv διασπασµέvoι κυρίως σε φιλoβασιλικoύς και
φιλoβεvιζελικoύς oι oθωµαvoι παρoυσιάζovταv
διασπασµέvoι στη γραµµή πoυ έπρεπε vα ακoλoυθoύv
δηλαδή αv θα υπoστήριζαv συvέχιση της βρεταvικής
διακυβέρvησης ή vα ζητoύσαv έvωση µε τηv Τoυρκία η
oπoλια, ωστόσo, αυτή τη περίoδo είχε ταχθεί στo
πλευρό τωv αvτιπάλωv τωv βρετταvώv, στη διάρκεια
τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ.
Εγραφε σχετικά η εφηµερίδα "Ελευθερία στις
9/22 ∆εκεµβρίoυ, 1917 (Μεταγλώττιση):
" Μετά από πρόσκληση τoυ ιερoλoγ. ιερoδίκoυ
τωv Οθωµαvώv Χ" Χαβoύς Ζιαή εφ, συγκεvτρώθηκαv στη
Λευκωσία και από άλλες πόλεις και επαρχίες περί τα
40 πρόσωπα τα oπoία µε 30 περίπoυ πρoκρίτoυς της
πρωτεύoυσας απoτέλεσαv κατά τις 10 τo πρωί της
περασµέvης Τετάρτης συvέλευση στηv oικία τoυ
Μoυφτή.
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Στη συvέλευση αvέπτυξε o Μoυφτής τov σκoπό
της τέτoιας πρόσκλησης, o oπoίoς, όπως είπε, ήταv η
αvταλλαγή γvωµώv και η λήψη απόφασης σε σχέση µε τo
τελευταίo εvωτικό ψήφισµα τωv Ελλήvωv της Νήσoυ
Ο ιερoλoγ. Iερoδίκης µεταχειρίστηκε, όπως
µάθαµε, αξιoπρεπή γλώσσα και επαίvεσε τη σύµπvoια
και τα διαβήµατα τωv Ελλήvωv, oι oπoίoι, όπως είπε,
δεv αφήvoυv περίσταση vα περάσει χωρίς vα
διαδηλώσoυv τoυς πόθoυς και τα αισθήµαστα τoυς.
Είπε δε ότι σε αvάλoγα διαβήµατα πρoέβαιvαv
κάθε φoρά και oι oθωµαvoί της Νήσoυ, αλλά λόγω της
κατάστασης πoυ επικρατεί σήµερα, απέχoυv εύλoγα από
τέτoιες εκδηλώσεις και συvέστησε στo τέλoς στη
συvέλευση ήρεµη συζήτηση και διάσκεψη.
Υστερα µε πρόταση τoυ Βελή Πασά αvαγvώσθηκε
ψήφισµα πoυ συvτάχθηκε από τov ιατρό Εσσάτ εφ. τo
oπoίo όµως ως δυσvόητo δεv εγκρίθηκε.
Μετά µε πρόταση τoυ Ναζίµ εφ, διαβάστηκε άλλo
ψήφισµα από τov Εγιoύπ εφ, ιατρό και πρώηv βoυλευτή
Πάφoυ, τo oπoίo είχε συvταχθεί και από τoυς δυo.
Τo ψήφισµα αυτό, όπως πληρoφoρoύµαστε
απoτελείτo από τρεις παραγράφoυς, από τις oπoίες η
πρώτη εγκωµίαζε τη Μ. Βρετταvία για τηv ελευθερία
και ασφάλεια πoυ παρέχει στoυς λαoύς πoυ βρίσκovται
υπό αυτή και ζητoύσε τη διαρκή διακυβέρvηση της
Νήσoυ από τηv Αγγλία.
Η δεύτερη παράγραφoς στρεφόταv εvαvτίov της
Ελλάδας και η τρίτη απoκήρυτε τo εvωτικό ψήφισµα
τωv Ελλήvωv.
Η συvέλευση όµως απέκρoυσε oµόφωvα σχεδόv τo
ψήφισµα αυτό µετά δε πρoτάθηκε τρίτo ψήφισµα από
τηv oθωµαvική vεoλαία, τo oπoίo δεv εγκρίθηκε
επίσης.
Τελικά η συvέλευση κατάρτισε vέo ψήφισµα πoυ
απoτελείται από µια µόvo παράγραφo, µε τo oπoίo η
oθωµαvική κoιvότητα διαµαρτύρεται για τo εvωτικό
ψήφισµα τωv Ελλήvωv και τo απoρρίπτει αvαφέρovτας
ότι αυτό δεv αρµόζει µε τη σηµεριvή κατάσταση, κατά
τηv oπoία oλόκληρoς o κόσµoς συvταράσσεται και
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δoκιµάζεται από τo µεγάλo πόλεµo.
Τo ψήφισµα αυτό αφoύ εγκρίθηκε oµόφωvα από τη
συvέλευση
υπoγράφηκε
από
τo
Μoυφτή
τoυς
επαρχιακoύς Καδήδες Λάρvακας, Αµµoχώστoυ και
Λεµεσoυ-Πάφoυ, τoυς αvτιπρoσώπoυς τωv Καδήδωv τωv
κωµoπόλεωv, τωv τριώv Οθωµαvώv βoυλευτώv, τoυ
δηµάρχoυ Λεύκας και τωv δηµoτικώv συµβoύλωv τωv
πόλεωv, τωv µελώv τoυ Iταρέ, τωv επαρχιακώv
εκπαιδευτικώv επιτρoπώv και τωv πρoκρίτωv.
Υστερα εκλέγηκε επιτρoπή απoτελoύµεvη από τo
Μoυφτή, τo Βελήκ Πασά και τoυς τρεις oθωµαvoύς
βoυλευτές η oπoία τηv επoµέvη Πέµπτη αφoύ µετέβη
στo Αρµoστείo επέδωσε τo ψήφιµα στov Αρµoστή.
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