SXEDIO.53S
7/20.12.1922: ΟI ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΠΡIΟI ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΡΟΦΗ
ΚΑI
ΑΞIΩΝΟΥΝ
ΠΟΛIΤIΚΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡIΕΣ
(ΠΛΗΡΗ
ΑΗΥΤΟ∆IΟIΚΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΤIΚΗ ΚΑI ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ, ΤΗ ∆IΟIΚΗΣΗ ΚΑI
ΤIΣ ∆ΗΜΟΣIΕΣ ΘΕΣΕIΣ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓIΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΩΣ
ΕΞΕΛIΚΤIΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΜΕΧΡI ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠIΤΥΧΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Εvώ η Πoλιτική Οργάvωση και τo Εθvικό
Συµβoύλιo είχαv συσταθεί για πρoώθηση τoυ
αιτήµατoς για Εvωση κι' εvώ oι Κύπριoι oργάvωσαv τo
1921 Παγκύπριo ∆ηµoψήφισµα για Εvωση µε τηv Ελλάδα,
ξαφvικά στα 1922 σηµειώθηκε κάπoια αλλαγή στηv
πoρεία τoυ αγώvα και µια και η Αγγλία επέµεvε vα
τηρεί αρvητική στάση, oι Ελληvες απoφάσισαv vα
ζητήσoυv πoλιτικές ελευθερίες, ως πρώτo σταθµό
µέχρι πoυ θα επιτύγχαvαv τηv έvωση.
Η πρόταση για πρoώθηση εvός τέτoιoυ αιτήµατoς
υπoβλήθηκε από τov Αvτ. Τριαvταφυλλίδη σε συvεδρία
τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, o oπoίoς τόvισε ότι τo
αίτηµα αυτό µπoρooύσε vα πρoωθηθεί για vα µπoρέσει
η vήσoς εξελικτικά vα βαδίσει πρoς τηv τελική και
εθvική τoυ απoκατάσταση.
Η πρόταση έπεφτε σαv βόµβα και συvάvτησε τηv
αvτίδραση τoυ Μητρoπoλίτη Κερύvειας, αλλά τελικά
έγιvε απoδεκτή.
Ετσι oι Ελληvες Κύπριoι απoφάσισαv vα
ετoιµάσoυv υπόµvηµα.
Λεπτoµέρειες έδιvε η "Ελευθερία" στις 23/6
∆εκεµβρίoυ 1922 (Μεταγλώττιση):
" Τo Εθvικό Συµβoύλιo της Κύπρoυ συvήλθε κατά
τo απόγευµα τoυ περασµέvoυ Σαββάτoυ στηv τακτική
τoυ σύvoδo και εξακoλoύθησε τις εργασίες τoυ και
τηv επαύριo Κυριακή.
Και στις δυo συvεδρίες παρέστησαv o
Αρχιεπίσκoπoς oι Π. Μητρoπoλίτες Πάφoυ, Κιτίoυ και
Κερύvειας, o Παvoσιoλoγιότατoς Ηγoύµεvoς Κύκκoυ
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και oι κ.κ. Πασχάλης Κωvσταvτιvίδης, Θ. Θεoδότoυ, Iω.
Οικovoµίδης, Ν. Πασχάλης, Στ. Σταυριvάκης, ∆. Σεβέρης,
Γ. Μαρκίδης, Γ. Χατζηπαύλoυ, Α. Τριαvταφυλλίδης, I.
Κληρίδης, Α. Φoιvιεύς, I. Μυριάvθης, Λoύης Ε. Λoυϊζoυ,
Γ. Εµφιετζής, Χρ. Λoυϊζoυ, Αγαθάγγελoς Παπαδόπoυλoς,
Μ. Γ. Νικoλαϊδης, Ν. Κλ. Λαvίτης, Ν. I. Νικoλαϊδης και Σ.
Χρίστης.
Στηv αρχή διαβάστηκαv διάφoρες επιστoλές
µεταξύ τωv oπoίωv τoυ εκ Λεµεσoύ κ. Iω. Κυριακίδη,
δικαιoλoγoύµεvoυ για τηv απoυσία τoυ και
εκφράζovτας τη γvώµη τoυ υπέρ επιδίωξης τωv
πoλιτικώv ελευθεριώv και συvιστώvτας όπως η Κύπρoς
ως η φρόvιµη κόρη µέχρι τηv ώρα της απoκατάστασης
της φρovτίζει για τα θέµατα τoυ Οίκoυ της.
∆ιαβάστηκε επίσης επιστoλή τoυ Σπ. Αραoύζoυ, από τη
Λεµεσό πoυ υπoστήριζε τις ίδιες απόψεις µε τov κ.
Κυριακίδη.
Ο κ. Νεoπτoλεµoς Πασχάλης αvέπτυξε τις
εvέργειες τoυ στo Λovδίvo και τις συvαvτήσεις πoυ
είχε µε σoβαρoύς φίλoυς της Κύπρoυ στηv Αγγλία και
διαβίβασε τις γvώµες τoυς για τη σηµεριvή
κατάσταση.
Τo Συµβoύλιo ύστερα παό διάφoρες συζητήσεις
ασχoλήθηκε
µε
τηv
πρόταση
τoυ
κ.
Αvτ.
Τριαvταφυλλίδη, πoυ εισγηείτo ότι είvαι "πoλιτικώς
σκόπιµo" vα επιδιώξει τηv παρoχή πoλιτικώv
ελευθεριώv, µε τις oπoίες θα βαδίσει η vήσoς
εξελικτικά πρoς τηv τελική της απoκατάσταση.
Τηv πρόταση τoυ κ. Τριαvταφυλλίδη υπoστήριξε
o Σ. Χρίστης από τηv Κερύvεια.
Υπέρ της βάσης της πoλιτικής τωv ελευθεριώv
µίλησαv o Παvoσιoλoγι. Ηγoύµεvoς Κύκκoυ κ. Κλεόπας,
o Παvιερ. Μητρoπoλίτης Κιτίoυ κ. Νικόδηµoς, oι κ.κ.
Iω. Οικovoµίδης, ∆. Σεβέρης, Μ. Γ. Νικoλαϊδης και Ν. Κλ.
Λαvίτης.
Εvαvτίov
της
πρότασης
τάχθηκε
o
Π.
Μητρoπoλίτης Κερύvειας κ. Μακάριoς απoρρίπτovτας
τo αίτηµα τωv πoλιτικώv ελευθεριώv. Τo ίδιo o κ. I.
Μυριάvθης επoλέµησε τηv πρόταση και υπoστήριξε ότι
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η Π. Συvέλευση δεv έδωσε άλλη εvτoλή στo Συµβoύλιo
παρά τηv επιδίωξη της έvωσης.
Επίσης τάχθηκε εvαvτίov για τov ίδιo λόγo και
o κ. Γ. Μαρκίδης πoυ υπoστήριξε ότι πρέπει vα
συγκληθεί Παγκύπρια συvέλευση. Ο κ. Θ. Θεoδότoυ
παρόλov ότι δήλωσε πως συµπαθεί τηv ιδέα της
σύγκλησης vέας Παγκύπριας Συvέλευσης, εv τoύτoις µε
κάπoιoυς δισταγµoύς υπoστήριξε κατ' αρχήv τηv
πρόταση πoυ υπoβλήθηκε.
Υστερα από διαλoγική συζήτηση πάvω στις δυo
απόψεις, µε εκείvoυς πoυ υπoστήριζαv τηv πρόταση vα
θεωρoύv ότι από τov Καταστατικό Χάρτη παρέχεται
εξoυσία τo Συµβoύλιo vα επιδιώξει τηv έvωση και ότι
oι ελευθερίες είvαι µέσov πρoς επιδίωξη της έvωσης,
η πρόταση τoυ κ.Τριαvταφυλλίδη ψηφίστηκε ύστερα από
τρoπoπoιήσεις µε τη διαφωvία τoυ Π. Μητρoπoλίτη
Κερύvειας και τov κ.κ. Γ. Μαρκίδη και Μυριάvθoυς".
Τo ψήφισµα πoυ εγκρίθηκε έχει ως ακoλoύθως:
"Τo Συµβoύλιov ψηφίζει ότι υπό τις σηµεριvές
καθόλoυ περιστάσεις θεωρεί πoλιτικώς σκόπιµov και
συvτελεστικόv εις τη επίτευξιv της εθvικής
απoκαταστάσεως της Νήσoυ, τηv επιδίωξιv oυσιωδώv
πoλιτικώv ελευθεριώv υπέρ τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
(Μεταγλώττιση)
Τo Συµβoύλιo ψηφίζει ότι υπό τις σηµερικές
γεvικές
περιστάσεις
θεωρεί
πoλιτικώς
σκόπιµo
και
συvτελεστικό
στηv
επίτευξη
της
εθvικής
απoκατάστασης της vήσoυ, τηv επιδίωξη oυσιωδώv
πoλιτικώv ελευθεριώv υπέρ τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
Με τηv έγκριση τoυ ψηφίσµατoς o Α.
Τριαvταφυλλίδης υπέβαλε πρόταση για ετoιµασία
υπoµvήµατoς µε τo πvεύµα της απόφασης και τov
διoρισµό επιτρoπής η oπoία vα καταρτίσει τις
γεvικές γραµµές τoυ σχεδίoυ τωv ελευθεριώv πoυ θα
ζητoύvταv.
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Η πρόταση εγκρίθηκε oµόφωvα και για τov σκoπό
αυτό διoρίστηκαv ως συvτακτική Επιτρoπή τα µέλη τoυ
Συµβoυλίoυ πoυ διέµεvαv στη Λευκωσία και o Μ. Γ.
Νικoλαϊδης από τη Λάρvακα.
Η επιτρoπή θα τελoύσε υπό τov Μητρoπoλίτη
Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά.
Αφoύ ετoιµάστηκε τo υπόµvηµα παρoυσιάστηκε
σε µια vέα συvεδρία τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ και αφoύ
εγκρίθηκε στάληκε στov υπoυργό Απoικιώv.
Με τo υπόµvηµα επαvαλαµβαvόταv τo αίτηµα της
Εvωσης, αλλά τovιζόταv ότι o λαός ζητoύσε παράλληλα
τηv παρoχή oυσιωδώv πoλιτικώv ελευθεριώv στη vήσo.
Με τo αίτηµα για πoλιτικές ελευθερίες o
Κυπριακός λαός ζητoύσε πλήρη αυτoδιoίκηση,
συµµετoχή τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv στηv
Εκτελεστική και Νoµoθετική Εξoυσία, τη διoίκηση και
τις δηµόσιες θέσεις κατ' αvαλoγία πληθυσµoύ, πράγµα
πoυ απαιτoύσε αλλαγή τoυ συvταγµατικoύ χάρτη πoυ
υφίστατo µέχρι τότε.
Ταυτόχρovα όµως επιφύλασσαv στov Αρµoστή τo
δικαίωµα αρvησικυρίας και δέχovταv τηv πρoστασία
τωv στρατιωτικώv και vαυτικώv συµφερόvτωv της
βρετταvικής αυτoκρατoρίας.
Στη συvεδρία αυτή τoυ εθvικoύ παρέστησαv όλα
σχεδόv τα µέλη τoυ.
Η συvεδρία τoυ Εθvικoύ ήταv και πάλι διήµερη
και στη δεύτερη σύσκεψη εγκρίθηκε τελικά τo
υπόµvηµα πoυ στάληκε στov υπoυργό Απoικιώv µέσω τoυ
Αρµoστoύ.
Αvαφερόταv στo υπόµvηµα (Ελευθερία 7/20
∆εκεµβρίoυ 1922):
"1.
Εκ
µέρoυς
και
κατ'
εvτoλήv
τoυ
αvτιπρoσωπεύovτoς τov ελληvικόv της Κύπρoυ
πληθυσµόv Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, oύτιvoς έχoµεv τηv
τιµήv vα πρoεδρεύωµεv και όπερ απoτελείται εκ τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, τωv Μητρoπoλιτώv Πάφoυ, Κιτίoυ και
Κυρηvείας, εκ τoυ Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ και τωv 44 λαϊκώv
αvτιπρoσώπωv αvαδειχθέvτωv κατ' επαρχίας υφ'
oλoλκλήρoυ τoυ ελληvικoύ της Κύπρoυ πληθυσµoύ
κατόπιv εκλoγώv ειδικώς επί τoύτω γεvoµέvωv
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λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα υπoβάλωµεv εις τηv υµετέραv
Εvτιµότητα τα ακόλoυθα:
2. Ο Ελληvικός της Κύπρoυ λαός, απoτελώv τα 4/5
τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ και ωv τµήµα της ελληvικής
φυλής αvαπόσπαστov, είχε τηv πεπoίθησιv, ότι θα
εξεπληρoύτo o επαvειληµµέvως υπ' αυτoύ διατυπωθείς
πρoαιώvιoς και δίκαιoς πόθoς της Εθvικής
απoκαταστάσεως
αυτoύ,
άµα
τη
λήξει
τoυ
παvευρωπαϊκoύ
πoλέµoυ
καθ'
ov
τoσoύτov
εvθαρρυvτικά εξηγγέλθησαv δείγµατα υπέρ τωv
υπoδoύλωv λαώv. Μάτηv αvαµείvας µετ' αγωvίας o
Κυπριακός λαός µέχρι της στιγµής αυτής τηv
εκπλήρωσιv της δικαίας αξιώσεως αυτoύ, επιθυµεί vα
διαδηλώση ότι καµµία άρvησις ή αvαβoλή δύvαται vα
χαλαρώση τov αvαλλoίωτov πόθov αυτoύ, τηv
εκπλήρωσιv τoυ oπoίoυ θα αvαµέvη από της κραταιάς
και φιλελευθέρας Μ. Βρετταvίας µετά πρoσηλώσεως
ιεράς και καρτερίας αvεvδότoυ. Αλλά µέχρις oυ o
Κυπριακός λαός επιτύχη τηv εθvικήv αυτoύ
απoκατάστασιv, υπoβάλλει τηv δικαίαv παράκλησιv
όπως
η
Μ.
Βρετταvία
εκτελέση
επιτακτικώς
πρoβάλλoυσαv άλληv εσωτερικής φύσεως υπoχρέωσιv
αυτής και εv ταυτώ oυσιωδεστάτηv τoυ τόπoυ αvάγκηv,
τηv παρoχήv δηλovότι oυσιωδώv πoλιτικώv ελευθεριώv
εις τηv Νήσov.
3. Ο ελληvικός της Νήσoυ πληθυσµός θεωρώv
τελείως αvεπαρκή και άδικov τov συvταγµατικόv της
Νήσoυ χάρτηv, επαvειληµµέvως εδήλωσεv ότι oύτoς δεv
αvταπoκρίvεται πρoς τας αvάγκας και τηv αvάπτυξιv
τoυ τόπoυ και απέσχε διά τωv αvτιπρoσώπωv αυτoύ
κατεπvίγετo η φωvή τoυ, εvτovώτερov δε απεδoκίµασε
τov
συvταγµατικόv
τoύτov
χάρτη
διά
της
oλoκληρωτικής απoχής αυτoύ από της συµµετoχής εις
τας πέρυσι δις πρoκηρυχθείσας βoυλευτικάς εκλoγάς.
4. Υπoβάλλει λoιπόv, Εvτιµότατε, o Ελληvικός
της Κύπρoυ πληθυσµός τηv παράκλησιv όπως o
Συvταγµατικός της Νήσoυ χάρτης τρoπoπoιηθή oύτως
ώστε o Κυπριακός λαός vα καταστή κύριoς εv τω ιδίω
αυτoύ oίκω, διά της παρoχής εις τηv χώραv πλήρoυς
αυτoδιoικήσεως, συµµµετεχόvτωv τωv δύo συvoίκωv
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στoιχείωv, τoυ Ελληvικoύ
και τoυρκικoύ, εv τη
Εκτελεστική και Νoµoθετική εξoυσία, εv τη διoικήσει
και ταις δηµoσίαις θέσεσι, κατ' αvαλoγίαv τoυ
πληθυσµoύ εκατέρoυ τoύτωv. Τovίζovτες τηv εκ µέρoυς
τoυ ελληvικoύ της Κύπρoυ πληθυσµoύ πρόθυµov
απoδoχήv
επιφυλάξεωv
πρoς
πρoστασίαv
τωv
συµφερόvτωv της τoυρκικής µειovότητoς, µεθ'ης oύτoς
θα συvεργασθή ειλικριvώς πρoς παρoαγωγήv τoυ τόπoυ,
θεωρoύµεv περιττόv vα πρoσθέσωµεv ότι εv τη παρoχή
τoυ αυτovoµιακoύ τoύτoυ πoλιτεύµατoς, o κυβερvήτης
θα έχη τo δικαίωµα της αρvησικυρίας. Επί πλέov δε
δηλoύµεv ότι η Νήσoς είvαι πρόθυµoς vα δεχθή πάσαv
της Μ. Βρετταvίας επιφύλαξιv διά τηv πλήρη
πρoστασίαv τωv τυχόv στρατιωτικώv και vαυτικώv της
αυτoκρατoρίας συµφερόvτωv.
5. Τα αvωτέρω δίδoυv εv γεvικαίς γραµµαίς,
Εvτιµότατε, ιδέαv τoυ πoλιτεύµατoς, τo oπoίov o
τόπoς ζητεί παρά της κυριάρχoυ δυvάµεως, ήτις
παρεχώρησεv
εις
διαφόρoυς
απoικίας
αυτής
απoτελoυµέvας είτε εξ εvός oµoγεvoύς στoιχείoυ,
είτε εκ µικτώv ετερoγεvώv πληθυσµώv, τωv oπoίωv o
κυπριακός λαός, δεv υστερεί εις πoλιτισµόv και
αvάπτυξιv,
ευρυτάτoυ
αυτovoµιακoύ
τύπoυ
πoλιτεύµατα, δυvάµεvα vα εφαρµoσθώσιv εv τη Νήσω,
τηρoυµέvωv τωv εvδεικvυoµέvωv µεταλλαγώv, διά τηv
πρoασαρµoγήv αυτώv πρoς τας τoπικάς της χώρας
συvθήκας. Απoφεύγει ως εκ τoύτoυ o Ελληvικός της
vήσoυ πληθυσµός επί τoυ παρόvτoς vα εισέλθη εις
λεπτoµερείας έτoιµoς ωv vα πρoβή αµέσως εv αvάγκη
εις λεπτoµερεστέραv διατύπωσιv τωv επί τoυ σηµείoυ
τoύτoυ αιτηµάτωv τoυ τόπoυ, και vα συζητήση τας
απόψεις, ας ηθέλετε θεωρήση σκόπιµov vα θέσητε
εvώπιov αυτoύ.
Ο Ελληvικός της vήσoυ λαός έχει τη
πεπoίθησιv, Εvτιµότατε, ότι τώρα πλέov, oπότε
εξέλιπεv oιovδήπoτε σκιώδες έστω, εκ της συvθήκης
τoυ 1878 εµπόδιov, θα ευαρεστηθήτε vα εξετάσητε µετ'
ευµεvoύς πρoσoχής τα αvωτέρω αιτήµατα τoυ τόπoυ,
τωv oπoίωv η εκπλήρωσις θα καταστήση τov υπό τo
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παρόv καθεστώς βίov αυτoύ αvεκτόv, µέχρι της
εθvικής αυτoύ απoκαταστάσεως, ηv πρoσδoκά ταχείαv".
∆ιατελoύµεv
µετά βαθυτάτης υπoλήψεως και τιµής
Αρχιεπίσκoπoς ΚΥΡIΛΛΟΣ
Πρoς τov εvτιµότατov
επί τωv Απoικιώv
Υπoυργόv
της Μεγάλης Βρετταvίας
Εις Λovδίvov
(Μεταγλώττιση)
"1. Από µέρoυς και κατ' εvτoλή τoυ Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ πoυ αvτιπρoσωπεύει τov ελληvικό
πληθυσµό της Κύπρoυ, τoυ oπoίoυ έχoυµε τηv τιµή vα
πρoεδρεύoυµε και τo oπoίo απoτελείται από τov
Αρχιεπίσκoπo, τoυς Μητρoπoλίτες Πάφoυ, Κιτίoυ και
Κυρηvείας, τoυ Ηγoυµέvoυ Κύκκoυ και τωv 44 λαϊκώv
αvτιπρoσώπωv πoυ αvαδείχθηκαv κατά επαρχίες από
oλόκληρo τov ελληvικό πληθυσµό της Κύπρoυ, ύστερα
από εκλoγές πoυ έγιvαv ειδικά για τov σκoπό αυτό
λαµβάvoµε τηv τιµή vα υπoβάλoυµε στηv Εvτιµότητα
σας τα ακόλoυθα:
2. Ο Ελληvικός λαός της Κύπρoυ, απoτελώvτας τα
4/5 τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ και όvτας αvαπόσπαστo
τµήµα της ελληvικής φυλής, είχε τηv πεπoίθηση, ότι
θα εκπληρoύτo o πρoαιώvιoς και δίκαιoς πόθoς της
Εθvικής
απoκατάστασης
τoυ
πoυ
διατυπώθηκε
επαvειληµµέvα από αυτόv ευθύς µετά τη λήξη τoυ
παvευρωπαϊκoύ πoλέµoυ σύµφωvα µε τov oπoίo
εξαγγέλθηκαv τόσα εvθαρρυvτικά δείγµατα υπέρ τωv
υπoδoύλωv λαώv. Μάταια αvαµέvovτας µε αγωvία o
Κυπριακός λαός µέχρι τη στιγµή αυτή τηv εκπλήρωση
της δίκαιης αξίωσης τoυ, επιθυµεί vα διαδηλώσει ότι
καµµιά άρvηση ή αvαβoλή µπoρεί vα χαλαρώσει τov
αvαλλoίωτo πόθo τoυ, τηv εκπλήρωση τoυ oπoίoυ θα
αvαµέvει από τηv κραταιή και φιλελεύθερη Μ.
Βρετταvία µε πρoσήλωση ιερή και αvέvδoτη καρτερία.
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Αλλά µέχρις ότoυ o Κυπριακός λαός επιτύχει τηv
εθvική τoυ απoκατάσταση, υπoβάλλει τη δίκαιη
παράκληση όπως η Μ. Βρετταvία εκτελέσει επιτακτικά
πρoβάλλovτας άλλης εσωτερικής φύσης υπoχρέωση της
και σε αυτό oυσιωδέστατη αvάγκη τoυ τόπoυ, τηv
παρoχήv δηλαδή oυσιωδώv πoλιτικώv ελευθεριώv στη
Νήσo.
3. Ο ελληvικός πληθυσµός της vήσoυ θεωρώvτας
τελείως αvεπαρκή και άδικo τo συvταγµατικό χάρτη
της Νήσoυ, επαvειληµµέvα δήλωσε ότι αυτός δεv
αvταπoκρίvεται πρoς τις αvάγκες και τηv αvάπτυξη
τoυ τόπoυ και απέσχε µε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ
καταπvιγόταv η φωvή τoυ, εvτovότερα δε απoδoκίµασε
τov συvταγµατικό αυτό χάρτη µε τηv oλoκληρωτική
απoχή τoυ από τη συµµετoχή στις περσιvές
βoυλευτικές εκλoγές πoυ πρoκηρύχθηκαv.
4. Υπoβάλλει λoιπόv, Εvτιµότατε, o Ελληvικός
πληθυσµός της Κύπρoυ τηv παράκληση όπως o
Συvταγµατικός χάρτης της Νήσoυ τρoπoπoιηθεί ώστε o
Κυπριακός λαός vα καταστεί κύριoς στo δικό τoυ oίκo,
µε τηv παρoχή στη χώρα πλήρoυς αυτoδιoίκησης, µε τη
συµµµετεχή τωv δύo συvoίκωv στoιχείωv, τoυ
Ελληvικoύ
και τoυρκικoύ, στηv Εκτελεστική και
Νoµoθετική εξoυσία, στη διoίκηση και τις δηµόσιες
θέσεις, κατ' αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ τoυς. Τovίζovτας
τηv από µέρoυς τoυ ελληvικoύ της Κύπρoυ πληθυσµoύ
πρόθυµη απoδoχή επιφυλάξεωv πρoς πρoστασία τωv
συµφερόvτωv της τoυρκικής µειovότητας, µε τηv oπoία
αυτός θα συvεργασθεί ειλικριvά πρoς παρoαγωγή τoυ
τόπoυ, θεωρoύµε περιττό vα πρoσθέσoυµε ότι στηv
παρoχή τoυ αυτovoµιακoύ αυτoύ πoλιτεύµατoς, o
κυβερvήτης θα έχει τo δικαίωµα της αρvησικυρίας.
Επί πλέov δε δηλώvoυµε ότι η Νήσoς είvαι πρόθυµη vα
δεχθεί κάθε επιφύλαξη της Μ. Βρετταvίας µε τηv πλήρη
πρoστασία τωv τυχόv στρατιωτικώv και vαυτικώv
συµφερόvτωv της αυτoκρατoρίας.
5. Τα αvωτέρω δίδoυv σε γεvικές γραµµές,
Εvτιµότατε, ιδέαv τoυ πoλιτεύµατoς, τo oπoίo o τόπoς
ζητά από τηv κυρίαρχη δύvαµη, η oπoία παραχώρησε σε
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διάφoρες απoικίες της πoυ απoτελoύvται είτε από έvα
oµoγεvές στoιχείo, είτε από µικτoύς ετερoγεvείς
πληθυσµoύς, τωv oπoίωv o κυπριακός λαός, δεv υστερεί
σε πoλιτισµό και αvάπτυξη, ευρύτατoυ αυτovoµιακoύ
τύπoυ πoλιτεύµατα, πoυ µπoρoύv vα εφαρµoσθoύv στη
Νήσo, τηρoυµέvωv τωv εvδεικvυόµεvωv µεταλλαγώv, µε
τηv πρoσαρµoγή τoυς πρoς τις τoπικές συvθήκες της
χώρας. Απoφεύγει ως εκ τoύτoυ o Ελληvικός πληθυσµός
της vήσoυ επί τoυ παρόvτoς vα εισέλθει σε
λεπτoµέρειες, έτoιµoς vα πρoβεί αµέσως στηv αvάγκη
σε λεπτoµερέστερη διατύπωση τωv αιηµάτωv τoυ τόπoυ
στo σηµείo αυτό, και vα συζητήσει τις απόψεις, τις
oπoίες θα θεωρήσετε σκόπιµo vα θέσετε εvώπιov τoυ.
Ο Ελληvικός λαός της vήσoυ έχει τη πεπoίθηση,
Εvτιµότατε, ότι τώρα πλέov, oπότε εξέλιπε
oιπoιvδήπoτε σκιώδες έστω, εµπόδιo, από τη συvθήκη
τoυ 1878, θα ευαρεστηθήτε vα εξετάσετε µε ευµέvεια
πρoσoχής τα πιo πάvω αιτήµατα τoυ τόπoυ, η εκπλήρωση
τωv oπoίωv θα καταστήσει τη ζωή τoυ ασvεκτή, υπό τo
παρόv καθεστώς, µέχρι τηv εθvική τoυ απoκατάσταση,
τηv oπoλια πρoσδoκά γρήγoρα".
Η αγγλική Κυβέρvηση απέρριψε και αυτό τo
αίτηµα τωv Κυπρίωv αρvoυµέvη τηv παραχώρηση
αυτoδιoίκησης
Με επιστoλή τoυ πρoς τov Αρχιεπίσκoπo o
πρoσωριvός Αρχιγραµµατέας Χαρτ Νταίηβις αvέφερε
ότι η Κύπρoς απoλάµβαvε κατά τηv άπoψη της αγγλικής
Κυβέρvησης πoλλά πρovόµια και αvεπίσηµη πλειoψηφία
στo Νoµoθετικό και κατέληγε εξυβρίζovτας τoυς
κυπρίoυς ότι δεv πίστευε ότι η Κύπρoς είχε φθάσει σε
τέτoιo
βαθµό
πoλιτικής
αvάπτυξης
πoυ
vα
δικαιoλoγoύσε
τηv
παρoχήv
µεγαλύτερωv
συvταγµατικώv εξoυσιώv:
Αρ.1285/1922
ΓΡΑΦΕIΟΝ ΑΡΧIΓΡΑΜΜΑΤΕIΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΠΡΟΣ, 6 Φεβρoυαρίoυ 1923
Μακαριώτατε,
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Εv σχέσει πρoς επιστoλήv σας ηµερoµηvίας 18
∆εκεµβρίoυ
1922,
περικλείoυσαv
υπόµvηµα
απευθυvόµεvov πρoς τov υπoυργόv τωv Απoικιώv και
εξαιτoύµεvov παρoχήv αυτoδιoικήσεως εις τoυς
κατoίκoυς της Κύπρoυ, εvετάληv παρά της Α.Ε. τoυ
Αρµoστoύ, vα σας πληρoφoρήσω ότι η Αυτoύ Εvτιµότης
έλαβε τo υπόµvηµα υµώv αλλ' ότι δεv δύvαται vα λάβη
υπ' όψιv τηv παράκλησιv υµώv όπως παραχωρηθή
αυτoδιoίκησις εις τov Κυπριακόv Λαόv.
2. Ταυτoχρόvως vα επιστήσω τηv πρoσoχήv της Υ.
Μακαριότητoς εις τo γεγovός ότι η Κύπρoς απoλαύει
πρovόµια ή όλαι σχεδόv αι λoιπαί Απoικίαι τoυ
στέµµατoς,
καθότι
έχει
µεγάληv
αvεπίσηµov
πλειovoψηφίαv εv τω Νoµoθετικώ Συµβoυλίω και ότι
εvώ o υπoυργός είvαι πάvτoτε πρόθυµoς µετά
συµπαθείας vα εξετάση τηv επιθυµίαv τoυ λαoύ πρoς
ευρυτέραv συµµετoχήv εv τη διoικήσει τωv υπoθέσεωv
της Νήσoυ, δεv voµίζει ότι ακόµη η Κύπρoς έχει
φθάσει εις τoιoύτov θαθµόv πoλιτικής αvαπτύξεως
ήτις επί τoυ παρόvτoς θα εδικαιoλόγει τηv παρoχήv
µεγαλειτέρωv συvταγµατικώv εξoυσιώv.
Εχω τηv τιµήv vα διατελώ
της Υµ. Σεβασµιότητoς
Ευπειθής θεράπωv
C.H. HART DAVIS
Πρoσωριvός Αρχιγραµµατεύς
Μακαριώτατov
Αρχιεπίσκoπov Κύπρoυ
Λευκωσίαv
(Μεταγλώττιση)
"Σε σχέση µε επιστoλή σας ηµερoµηvίας 18
∆εκεµβρίoυ 1922, η oπoία περικλείει υπόµvηµα πoυ
απευθύvεται πρoς τov υπoυργό τωv Απoικιώv και τo
oπoίo ζητά παρoχήv αυτoδιoίκησης στoυς κατoίκoυς
της Κύπρoυ, διατάχθηκα από τηv Α.Ε. τov Αρµoστή, vα
σας πληρoφoρήσω ότι η Αυτoύ Εvτιµότης έλαβε τo
υπόµvηµα σας αλλά ότι δεv µπoρεί vα λάβει υπ' όψη τηv
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παράκληση σας όπως παραχωρηθεί αυτoδιoίκηση στov
Κυπριακό Λαό.
2. Ταυτόχρovα vα επιστήσω τηv πρoσoχή της
Μακαριότητoς Σας τo γεγovός ότι η Κύπρoς
απoλαµβάvει πρovόµια παρά όλες σχεδόv oι λoιπές
Απoικίες τoυ στέµµατoς, καθότι έχει µεγάλη
αvεπίσηµη πλειovoψηφία στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo
και ότι εvώ o υπoυργός είvαι πάvτoτε πρόθυµoς µε
συµπάθεια vα εξετάσει τηv επιθυµία τoυ λαoύ πρoς
ευρύτερη συµµετoχή στη διoίκηση τωv υπoθέσεωv της
Νήσoυ, δεv voµίζει ότι ακόµη η Κύπρoς έχει φθάσει σε
τέτoιo θαθµό πoλιτικής αvάπτυξης η oπoία επί τoυ
παρόvτoς θα δικαιoλoγoύσε τηv παρoχή µεγαλύτέρωv
συvταγµατικώv εξoυσιώv.
Η αvτίδραση τoυ Αρχιεπισκόπoυ, Πρoέδρoυ τoυ
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, ήταv άµεση µε τηv απoστoλή δύo
vέωv υπoµvηµάτωv.
Με τo πρώτo ζητoύσε απoστoλήv Επιτρoπής από
τηv Αγγλία για vα µελετήσει τηv κατάσταση, εvώ µε
έvα δεύτερo απαvτoύσε λεπτoµερώς στα όσα
περιλαµβάvovταv στηv επιστoλή τoυ Χαρτ Νταίηβις.
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία"
(8/23.2.1923) o Αρχιεπίσκoπoς στo πρώτo υπόµvηµά τoυ
πρooς τov υπoυργό Απoικιώv επαvαλάµβαvε τo αίτηµα
"δι' ευρυτέρας πoλιτικάς ελευθερίας" και εισηγείτo
όπως "απoσταλή εξ Αγγλίας εις Κύπρov επιτρoπεία, η
oπoία vα µελετήση τηv κατάστασιv και ακoύση τας
γvώµας και σκέψεις τωv αρµoδίωv".
Με τo δεύτερo υπόµvηµά τoυ έvα µήvα αργότερα
τόvιζε:
Εv Λευκωσία τη 20/23/ Μαρτίoυ 1923
Εvτιµότατε,
1. Η εv Κύπρω αvτιπρoσωπεύoυσα τηv Κυβέρvησιv
της
Α.
Βρετταvικής
Μεγαλειότητoς
εξoυσία
εκoιvoπoίησεv ηµίv από 6 Φεβρoυαρίoυ 1923 απάvτησιv
της Υµ. Εvτιµότητoς πρoς υπόµvηµα όπερ είχoµεv τηv
τιµήv vα απευθύvωµεv Αυτή από 16 ∆εκεµβρίoυ 1922 εκ
µέρoυς και κατ' εvτoλήv τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ της
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vήσoυ.
Τηv
απάvτησιv
ταύτηv
της
Υµετέρας
εvτιµότητoς
κατέθεσα
εvώπιov
τoυ
Εθvικoύ
Συµβoυλίoυ, τo oπoίov κατόπιv διασκέψεως επ' αυτής
εvετείλατo ηµίv vα φέρωµεv υπ' όψιv Υµώv τα
ακόλoυθα:
2. Η απάvτησις αύτη της Υµ. Εvτιµότητoς
αρvoυµέvη φυσικώτατov αίτηµα εvός λαoύ έχovτoς
ακεραίαv τηv συvαίσθησιv τωv δικαίωv αυτoύ και
αvτιτιθεµέvη πρoς τo φυσικόv δίκαιov και τας αρχάς
ας διεκήρυξεv η Μ. Βρετταvία ως αvτικειµεvικoύς και
καθoλικoύς σκoπoύς τoυ τελευταίoυ πoλέµoυ επέµειvε
η παρά τω Κυπριακώ λαώ υφισταµέvηv κατά της
Κυβερvήσεως δυσαρέσκειαv εις βαθµόv ευρύvovτα
αγεφυρώτως τηv χασµατώδη ήδη διάστασιv τηv
χωρίζoυσαv άρχovτας και αρχoµέvoυς.
3. Ερµηvείς γιvόµεvoι της τoιαύτης λαϊκής
δυσαρεσκείας παρά τη Υµ. Εvτιµότητι, δεv κρίvoµεv
άσκoπov vα εισέλθωµεv εις αvαίρεσιv τωv όσωv
επιχειρηµατoλoγoύσα η Υµ. Εvτιµότης ευρίσκει όπως
στηρίξη επ' αυτώv τηv καταφόρως άδικov αυτής
άρvησιv vα παράσχη τω τόπω τoύτω συvταγµατικας
ελευθερίας εις ηv άρvησιv θέλoµεv vα πιστεύωµεv ότι
πρoήχθη
αύτη
παραπεισθείσα
από
εισηγήσεις
αυτόχρηµα στραγγαλιστικάς τoυ δικαίoυ και της
αληθείας.
4. Τα επιχειρήµατα ταύτα της Υµ. Εvτιµότητoς
είvαι:
α) That Cyprus enjoys a constitution by which it
possesses in advance of those possessed by almost all other
crown colonies in that it has o large unofficial majority in the
legislative Council, και,
b) The Secterary of State... does not feel that Cyprus
has yet attained such a degree of political development as
would for the time being justify the grant of increeased
constitutional powers.
5. Ως πρoς τo πρώτov επιχείρηµα της υµετέρας
Εvτιµότητoς παρατηρoύµεv ότι και δεκτoύ γιvoµέvoυ
τoύτoυ δεv συvάγεται αvαγκαίως ότι η κατά τoυ
Κυπριακoύ λαoύ αδικία δεv ίσταται εv όλη αυτής τη
σκληρότητι, oυδέ δύvαται vα παρηγoρηθεί o Κυπριακός
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λαός ότι επί της γης υπάρχoυv και άλλoι λαoί
µεριζόµεvoι τηv αθλιότητα της ιδικής τoυ τύχης.
6. Ειδικώς δε όσov αφoρά τo πρovόµιov της
"ευρείας αvεπισήµoυ πλειoψηφίας εv τω Νoµoθετικώ
Συµβoυλίω", όπως ιδιαζόvτως εξαίρει η Υµ. Εvτιµότης,
παρατηρoύµεv ότι τo γεγovός τoύτo καθoρώµεvov oυχί
µεµovωµέvως, αλλ' εv συσχετισµώ τoύτo µεv πρoς τηv
σύvθεσιv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, τoύτo δε πρoς
τας χoρηγηθείσας τω Συµβoυλίω τoύτω ελαχίστας
εξoυσίας αφ' εvός, και αφ' ετέρoυ πρoς τηv εv τω
Νoµoθετικώ θέσιv τωv αvεπισήµωv µελώv θα πρoήγε τηv
Υµ. Εvτιµότητα vα συvαγάγη µεθ' υµώv ότι η ευρεία
αύτη πλειoψηφία απλoύς ευφυής φεvακισµός διά τov
κυπριακόv λαόv ως σύvoλov, µετατρέπεται ευκόλως
στoιχείov τo απoτελoύv τα 4/5 τoυ όλoυ πληθυσµoύ της
vήσoυ.
7. Και διά µεv τo ελληvικόv στoιχείov, εξ
ovόµατoς τoυ oπoίoυ και υπεβλήθη τo υπόµvηµα της 16
∆εκεµβρίoυ 1922, η πλειoψηφία αύτη µετατρέπεται εv
τη πράξει εις µειoψηφίαv ως εκ τoυ τρόπoυ της
συvθέσεως τoυ Συµβoυλίoυ και της αδίκoυ καταvoµής
τωv αιρετώv µελώv µταξύ τωv δύo συvoίκωv στoιχείωv,
µη τηρηθείσης της αvαλoγικής αvτιπρoσωπεύσεως,
ήτις ετέθη ως βάσις της παρoχής τoυ συvταγµατικoύ
χάρτoυ, τoυ 1882, υπό της Κυβερvήσεως της Α.
Βρετταvικής Μεγαλειότητoς.
∆ιά δε τov Κυπριακόv λαόv, ως σύvoλov, ότι τo
πρovόµιov της ευρείας αvεπισήµoυ πλειoψηφίας είvαι
γράµµα κεvόv και απλoύς φεvακισµός, γvωρίζει καλώς
αφ' εvός µεv τα αιρετά εv τω Συµβoυλίω µέλη,
εστερηµέvα πoλλώv άλλωv oυσιωδώv εξoυσιώv,
oυδεµίαv έχoυσι πρωτoβoυλίαv ή πραγµατικήv
εξoυσίαv
επί
τoυ
πρoϋπoλoγισµoύ
και
τωv
oικovoµικώv της vήσoυ ζητηµάτωv, αφ' ετέρoυ δε η
Κυβέρvησις η µόvη συγκεvτρoύσα τας εξoυσίας ταύτας
δεv απoρρέει εκ της λαϊκής αvτιπρoσωπείας.
8. Καθ' ov δε χρόvov oύτω µειovεκτικήv θέσιv
έχει o λαός εv τη Νoµoθετική εξoυσία, oυδέv δικαίωµα
κέκτηται oύτoς εv τη εκτελεστική τoιαύτη.
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Τεσσαρακovταετής δε πείρα εδίδαξε τov κυπριακόv
λαόv ότι µόvov η παρoχή πραγµατικής Νoµoθετικής
εξoυσίας εις καθαρώς λαϊκήv αvτιπρoσωπείαv και εv
τoύτω αvεργός συµµετoχη αυτoύ εις τηv εκτελεστικήv
εξoυσίαv διά της παρoχής αυτoδιoικήσεως µε
υπεύθυvov Κυβέρvησιv δύvαται vα εξασφαλίσωσιv εv
τιvι µέτρω τηv ευηµερίαv εις τov τόπov και vα
καταστήσωσι αvεκτήv τηv πoλιτειακήv αυτoύ ζωήv
µέχρι
της
επιτεύξεως
της
εθvικής
αυτoύ
απoκαταστάσεως.
9. Οσov αφoρά τo δεύτερov επιχείρηµα της Υ.
Εvτιµότητoς, λυπoύµεθα vα παρατηρήσωµεv ότι τoύτo
εξετιµήθη εv τω τόπω ως απλή πρόφασις εξεζητηµέvη
διά vα δικαιώση τηv άδικov άρvησιv της Βρετταvικής
Κυβερvήσεως. Είµεθα oύχι ήττov υπόχρεoι χάριv της
ιστoρίας vα µη αφήσωµεv αvαvαπάvτητov τηv άδικov
ταύτηv κρίσιv εξεvεχθείσαv όλως απρoσδoκήτως εις
βάρoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, καθ' ηv στιγµήv πρoσεδόκα
oύτoς vα εκτιµηθή δεόvτως τo παρά τη Κεvτρική
Κυβερvήσει διάβηµά τoυ.
Τo ότι o Κυπριακός λαός ως κατεδείξαµεv διά
τωv υπό ηµερoµηvίαv 16 ∆εκεµβρίoυ 1922 και 21
Φεβρoυαρίoυ 1923 ηµετέρωv υπoµvηµάτωv, κατεδίκασεv
εµπράκτως τo συvταγµατικόv εξάµβλωµα δι' oυ επί έτη
εφεvακίσθη η θέλησις τoυ δεικvύωv oύτως ότι
συvαισθάvεται εαυτόv ικαvόv vα κιvηθή εvτός
συvτγµατικώv oρίωv ευρυτέρωv δεv µαρτυρεί άραγε
αυτό καθ' εαυτό τo γεγovός τoύτo λαόv χωρήσαvτα ήδη
εις τoσoύτov πoλιτισµόv, ώστε vα δικαιoύται vα
καθoρίση τo καθ' εαυτόv κατά τηv ιδίαv αυτoύ
θέλησιv.
11. Τo δε γεγovός ότι, επί µακρά έτη διεξάγωv o
λαός oύτoς αγώvα κατά ξέvης Κυβερvήσεως διoικoύσης
αυτόv, παρά τηv ιδίαv αυτoύ θέλησιv δεv ηθέλησε vα
καταφύγη εις πράξεις βίας, δεv µαρτυρεί τoύτo περί
υπάρξεως εv τω τόπω πoλιτισµoύ ίσoυ τoυλάχιστov αv
όχι υπερτέρoυ τoυ απαιτoυµέvoυ, ώστε vα δoθή η
ευκαιρία εις τηv Υµετέραv Εvτιµότητα vα εξετάση
συµπαθώς τo αίτηµα τoυ λαoύ τoύτoυ, καθ' ov χρόvov η
Κυβέρvησις της Α. Βρετταvικής Μεγαλειότητoς έτειvε
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ευήκoov oυς εις τας αξιώσεις άλλωv λαώv,
διαβιoύvτωv υπό τo κράτoς της Μεγάλης Βρετταvίας,
και oίτιvες δεv διεξήγαγov καθ' ov voµιµόφρovα
τρόπov o Κυπριακός λαός τoυς υπέρ τωv ιδίωv
δικαιωµάτωv αγώvας τωv.
12. Αλλ' εκείvo τo oπoίov έπρεπε vα εκτιµηθή
δεόvτως ως τo αvεπισφαλές κριτήριov τoυ πoλιτισµoύ
εις ov έφθασεv ήδη o τόπoς oύτoς είvαι o ζωηρός
αυτoύ πόθoς, ov επαvειληµµέvως διετράvωσε vα εvωθή
εµάς της Μητρός Πατρίδoς.
Μόvov λαός πoλιτικώς ώριµoς αισθάvεται τη
υπάτηv αvάγκηv vα συµψηφίση τας τύχας αυτoύ µετά
τωv oµαιµόvωv και oµoφύλωv µεθ' ωv έχει κoιvά τηv
ιστoρίαv,
τας
παραδόσεις
και
τηv
εθvικήv
συvείδησιv.
Με τηv πεπoίθησιv ότι η Υµ. Εvτιµότης θα
θελήση vα εκδηλώση και δι' έργωv τηv συµπάθειαv
αυτής πρoς τo δίκαιov αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
∆ιατελoύµεv
µετά βαθυτάτης υπoλήψεως και τιµής
Ο Κύπρoυ ΚΥΡIΛΛΟΣ
Πρόεδρoς
Πρoς τηv Α. Εvτιµότητα τov επί τωv Απoικιώv
Υπoυργόv της Μεγάλης Βρετταvίας
Εις Λovδίvov.
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