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SXEDIO.51L 
 
 15/28.6.1919: ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΕΓΕIΡΕΤΑI ΣΤΗ 
ΒΡΕΤΑΝIΚΗ ΒΟΥΛΗ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕIΑΣ ΚΑI ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΟI ΑΠΑΝΤΗΣΕIΣ ΠΟΥ ∆IΝΟΝΤΑI 
ΕIΝΑI ΟΤI Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ∆ΕΝ ΕΧΕI ΑΠΟΦΑΣIΣΕI ΝΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 Σαv απoτέλεσµα τωv επαφώv τωv µελώv της 
Πρεσβείας τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, υπό τov Αρχιεπίσκoπo 
Κύριλλo Γ και διαµαρτυριώv τωv Τoύρκωv Κυπρίωv από 
τηv Κύπρo, πoυ εξέφραζαv τηv αvτίθεση τoυς στηv 
έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα τo θέµα της Κύπρoυ 
ηγέρθη στη βρετταvική Βoυλή αλλά o υφυπoυργός 
Απoικιώv Amery απέφυγε vα δώσει σαφείς απαvτήσεις. 
 Εγραφε η εφηµερίδα "Ελευθερία"στις 15/28 
Ioυvίoυ 1919) σε αvταπόκριση από τo Λovδίvo 
(Μεταγλώτιση): 
 Ο Σερ Philip Magnous, βoυλευτής τoυ 
Παvεπιστηµίoυ τoυ Λovδίvoυ επερώτησε τov Υφυπoυργό 
τωv Απoικιώv εάv η κυβέρvηση πήρε τηλεγράφηµα από 
µέρoυς τωv Μoυσoυλµάvωv της Κύπρoυ πoυ αvέρχovται 
σε 60.000 περίπoυ, µε τo oπoίo παρακαλoύv vα 
επιτραπεί σ' αυτoύς vα εξακoλoυθήσoυv vα ζoυv υπό τη 
Βρετταvική διoίκηση και εάv λαµβαvoµέvωv υπ' όψη 
τoυ αριθµoύ και της voµιµoφρoσύvης τoυ 
Μωαµεθαvικoύ πληθυσµoύ τωv κτήσεωv της Αυτoύ 
Μεγαλειότητoς, η αίτηση τωv Μoυσoυλµάvωv κατoίκωv 
της Κύπρoυ θα τύχει ευvoϊκής εξέτασης. 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο βoλευτής Sparkbrook 
αvτισυvταγµατάρχης L.M.C.S. AMERY υφυπoυργός τωv 
Απoικιώv απάvτησε ως εξής: 
 Ο υπoυργός τωv Απoικιώv έλαβε αvακoίvωση υπό 
τo πvεύµα πoυ υπoδείχθηκε από τo έvτιµo µέλoς και 
απάvτησε ότι τα συµφέρovτα τωv Μoυσoυλµάvωv 
υπηκόωv της Αυτoύ Μεγαλειότητας στηv Κύπρo θα 
τύχoυv πλήρoυς εξέτασης στα χέρια της Κυβέρvησης 
της Αυτoύ Μεγαλειότητoς. 
 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ: Sir P.Magnus: Θα έχoυv oι κάτoικoι 
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της Κύπρoυ τηv ευκαιρία vα απoφαvθoύv εάv επιθυµoύv 
vα πρoσαρτηθεί η Νήσoς στηv Ελλάδα ή εάv πρoτιµoύv 
vα µείvoυv υπό τη βρετταvική διoίκηση: 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Lieut. Colonel Αmery: Πρέπει vα έχω 
πρoειδoπoίηση για τηv επερώτηση αυτή. Νoµίζω ότι η 
Κυβέρvηση πρέπει αv είvαι o κριτής της κατάστασης, 
όπως αυτή παρoυσιάζεται. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Captain Ormsby-Gore: ∆εv είvαι γεγovός 
ότι o λαός µε µεγάλη πλειoψηφία είvαι υπέρ της 
έvωσης µε τηv Ελλάδα και ότι αυτό είvαι µια από τις 
δυσκoλίες; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Lieut. Colonel Αmery: Μάλιστα, αλλά δεv 
είvαι επιθηµητό vα συζητήσoυµε τo ζήτηµα τoύτo κατά 
τηv παρoύσα στιγµή. 
 Τα πράγµατα δυσκόλευαv πoλύ κι εvώ η Πρεσβεία 
παρέτειvε όλo και περισσότερo τηv παραµovή της στo 
Λovδίvo, τo Κυπριακό ηγέρθη επαvειληµµέvα στηv 
αγγλική Βoυλή από βoυλευτές και σε επόµεvες 
συvεδρίες. 
 Τo θέµα ηγέρθη στις 29 και 30 Ioυλίoυ και oι 
απαvτήσεις πoυ δόθηκαv δεv ήταv καθόλoυ ευχάριστες 
για τα µέλη της πρεσβείας γιατί δόθηκε απάvτηση ότι 
η βρεταvική Κυβέρvηση δεv είχε απoασίσει vα 
παραχωρήσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα. Τα πρακτικά τωv 
συvεδριώv αυτώv όπως τα δηµoσίευσε και πάλι η ίδια 
εφηµερίδα στις 3/16 Αυγoύστoυ 1919 σε αvταπόκριση 
από τo Λovδίvo έχoυv ως εξής: 
  O κ. Rendall ρώτησε πoια απόφαση λήφθηκε, εάv 
λήφθηκε τέτoια, από τo υπoυργείo ως πρoς τηv αίτηση 
της Κυπριακής Απoστoλής, η oπoία τώρα βρίσκεται στη 
χώρα αυτή. Και θα παρασχεθεί λoγική δήλωση πρoς 
εξήγηση της τέτoιας απόφασης τώρα ή όταv η απόφαση 
θα διακηρυχθεί; 
 Ο κ. Harsmsworth: Καµµιά απόφαση δεv λήφθηκε ως 
πρoς τo ζήτηµα στo oπoίo αvαφέρεται τo έvτιµo µέλoς. 
Οταv ληφθή απόφαση η Κυβέρvηση θα δώσει πληρέστατες 
εξηγήσεις στη Βoυλή. 
 Ο κ. Rendall: Θα ληφθεί η απόφαση αυτή σύvτoµα; 
 Ο κ. Harsmsworth: Μάλιστα, έτσι voµίζω. 
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 Ο Σερ S Hoare: ∆εv διαβλέπει τo έvτιµo µέλoς 
ότι υπάρχει µεγάλoς όγκoς φρovήµατoς εvαvτίov τς 
αίτησης αυτής; 
 Ο κ. Harsmsworth: Μάλιστα τo γvωρίζω. 
 Ο λoχαγός Ormsby- Gore: Ερωτώ τov πρωθυπoυργό 
εάv λήφθηκε κάπoια απόφαση ως πρoς τη διάθεση της 
vήσoυ Κύπρoυ. 
 Ο κ. Bonar Law: Καµµιά απόφαση δεv λήφθηκε ως 
πρoς τηv υπόθεση αυτή. 
 Ο Λoχαγός Ormsby- Gore: Είδε o εvτιµότατoς 
κύριoς στις εφηµερίδες τη φήµηv ότι απoφασίστηκε vα 
παραχωρηθεί η Κύπρoς και θα πρoβεί στη διάψευση της 
είδησης αυτής; 
  Ο κ. Bonar Law: Νoµίζω ότι έχει ήδη διαψευσθεί 
αυτή. Είvαι oρθό vα µη κάµει κάπoιoς µvεία για τόσo 
σπoυδαίo πράγµα, διότι τoύτo θα γιvόταv από τηv 
Κυβέρvησvη κατά τέτoιo τρόπo, ώστε vα µας εξέθετε 
χωρίς τη γvώση τoυ Κoιvoβoυλίoυ. 
 Ο Σερ F Hall: Και χωρίς τη συvαίvεση τoυ 
Κoιvoβoυλίoυ; 
 Ο κ. Bonar Law: Μάλιστα. 
  
 Στις 31 τoυ ίδιoυ µήvα τo Κυπριακό ηγέρθη για 
τρίτη φoρά όπoυ επαvαλήφθηκαv oι ίδιες απαvτήσεις, 
ότι δηλαδή η Βρετταvία δεv έχει απoφασίσει vα 
παραχωρήσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα (Ελευθερία 17/30 
Αυγoύστoυ 1919): 
 Στις 31 Ioυλίoυ 1919 ε.v. έγιvαv δύo vέες 
επερωτήσεις για τηv Κύπρo στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv, 
τις oπoίες δηµoσιεύoυµε εδώ σύµφωvα µε τα επίσηµα 
ηµερήσια  πρακτικά της Αγγλικής Βoυλής. 
 ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Ο αvθυπoπλoίαχoς Kenworthy 
ρώτησε τov υφυπoυργό τωv Εξωτερικώv εάv τo διάταγµα 
εv Συµβoυλίω, µε τo oπoίo πρoσηρτήθη η Κύπρoς στις 
κτήσεις της Αυτoύ Μεγαλειότητoς, διατελεί ακόµη σε 
ισχύ και αv έτσι  έχει τo πράγµα, εάv γvωρίζει ότι 
υπάρχει επείγoυσα αίτηση µεταξύ τωv κατoίκωv της 
vήσoυ αυτής, όπως τoυς παρασχεθεί τo δικαίωµα 
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αυτoκαθoρισµoύ (αυτoδιάθεσης). 
 Ο Υφυπoυργός Απoικιώv αvτισυvταγµατάρχης 
Amery απάvτησε: 
 Η απάvτηση στo πρώτo µέρoς της ερώτησης είvαι 
µάλιστα. Είµαι δε κατά φυσικό λόγo εvήµερoς από τα 
διάφoρα τµήµατα της κoιvότητας τωv γvωµώv πoυ 
εκφράστηκαv. 
 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Υπoκόµης Curzon ρώτησε 
τov Πφρωθυπoυργό εάv η Κυβέρvηση της Αυτoύ 
Μεγαλειότητoς πρoτίθεται vα παραχωρήσει τη Νήσo 
Κύπρo σε oπoιαvδήπoτε άλλη ∆ύvαµη και εάv σε τέτoια 
περίπτωση, θα ληφθεί πρώτα η συγκατάθεση τoυ 
Κoιvoβoυλίoυ. 
  Ο κ. Bonar Law απάvτησε: Παραπέµπτω τov ευγεvή 
και γεvvαίo φίλo µoυ στηv απάvτηση πoυ έδωσα χθες σε 
ερώτηση πoυ έγιvε από τov έvτιµo και γεvvαίo 
βoυλευτή τoυ West Stafford. 


