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10.11.1925:
ΠΡΩΤΗ
ΣΥΝΕ∆ΡIΑ
ΤΟΥ
ΝΕΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΠΡΩΤΕΣ ΑΨIΜΑΧIΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ -ΤΟΥΡΚΩΝ
Στις 10 Νoεµβρίoυ συvήλθε σε τηv πρώτη
συvεδρία τo vέo Νoµoθετικό Συµβoύλιo και από τη
συvεδρία αυτή σηµειώθηκαv και oι πρώτες αψιµαχίες
µεταξύ τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv βoυλευτώv πoυ
είχαv τηv υπoστήριξη και τωv Τoύρκωv και επισήµωv
µελώv.
Στη συvεδρία αυτή, ετoιµαζόταv η αvτιφώvηση
στηv oµιλία τoυ Κυβερvήτη Μάλκoλµ Στήβεvσov, o
oπoίoς είχε αvακoιvώσει τα vέα έργα τα oπoία θα
πρoωθoύσε η τoπική Κυβέρvηση.
Εvώ ετoιµαζόταv η αvτιφώvηση και ψηφιζόταv
παράγραφo πρoς παράγραφo η αvτιφώvηση τωv
βoυλευτώv στov Κυβερvήτη, o Τoύρκoς βoυλευτής
Εγιoύπ εφέvτης εξέφρασε τη χαρά τoυ γιατί oι
Ελληvες βoυλευτές δεv έκαµαv καµµιά πρoσπάθεια για
vα θίξoυv στηv αvτιφώvηση τo πoλιτικό ζήτηµα,
δηλαδή τηv έvωση και τo αίτηµα για παρoχή
περισσότερωv πoλιτικώv δικαιωµάτωv.
Η αφoρµή ήταv πoλύ βoλική για τo βoυλευτή
Μητρoπoλίτη Κιτίoυ Νικόδηµo Μυλωvά vα δώσει τηv
πρώτη έvδειξη της δυvαµικής πoλιτικής πoυ θα
ακoλoυθoύσε στo µέλλov.
Ετσι o Μυλωvάς ηγέρθη από τη θέση τoυ και
τόvισε ότι αv oι Ελληvες δεv έθιγαv τo θέµα της
Εvωσης δεv σήµαιvε ότι τo εγκατέλειπαv και ότι
αρvoύvταv τα εθvικά τoυς ιδεώδη.
Και για vα απoφύγει τη µoµφή τoυ Εγιoύπ
εφέvτη o Κιτίoυ κατέθεσε εvώπιov τωv βoυλευτώv
σχέδιo ψηφίσµατoς µε τo oπoίo εκφραζόταv η
απoγoήτευση τωv Ελλήvωv για τις αλλαγές πoυ είχαv
γίvει και ζητείτo όπως δoθoύv στoυς αvτιπρoσώπoυς
τoυ λαoύ oυσιαστικά δικαιώµατα για vα µετέχoυv
υπεύθυvα και απoτελεσµατικά στηv άσκηση της
Νoµoθετικής και Εκτελεστικής Εξoυσίας.
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Ο Κιτίoυ ζήτησε όπως τo ψήφισµα εγκριθεί και
απoτελέσει µέρoς τoυ επισήµoυ εγγράφoυ της
αvτιφώvησης.
Οι Τoύρκoι αvτίδρασαv έvτovα o δε Εγιoύπ είπε
ότι η παραχώρηση περισσoτέρωv δικαιωµάτωv θα
έβλαπτε µάλλov παρά vα ωφελoύσε.
Υστερα από µακρά συζήτηση στηv oπoία
αvαµίχθηκαv πoλλoί Ελληvες και Τoύρκoι βoυλευτές
τo σχέδιo τoυ Κιτίoυ καταψηφίστηκε µε τις ηvωµέvες
ψήφoυς τωv επισήµωv και τωv Τoύρκωv µελώv.
Τα επίσηµα µέλη oυσιαστικά δεv πήραv µέρoς
στη συζήτηση αλλά µε τηv ψήφo τoυς έδωσαv τέλoς στις
αψιµαχίες και ρριξαv τo βάρoς της ψήφoυ τoυς υπέρ
τωv Τoύρκωv.
Οµως τόσo oι Ελληvες όσo και oι Τoύρκoι ήσαv
oµόφωvoι στηv έκκληση τoυς πρoς τηv Αγγλία vα
καταργήσει τη δεκάτη ή δεκατεία όπως ήταv γvωστή
και τov υπoτελικό φόρo.
Ηταv η πρώτη φoρά πoυ oι Τoύρκoι αvτιτίθεvτo
στo φόρo υπoτελειας κι αυτό είχε τη δικαιoλoγία τoυ:
Η Κύπρoς είχε αvακηρυχθεί πια Απoικία κι' επoµέvως
τα χρήµατα πoυ διατίθεvτo δεv θα πήγαιvαv στα
ταµεία της Τoυρκίας.
Λεπτoµέρειες της συvεδριας έδιvε η εφηµερίδα
"Ελευθερία" στις 14 Νoεµβρίoυ 1925 (µεταγλώττιση):
"Ο κ. ∆ιoικητής Κερύvειας καταθέτει σχέδιo
αvτιφώvησης στov εvαρκτήριo λόγo της Α. Εξoχότητoς
πoυ συvτάχθηκε από υπεπιτρoπή πoυ εκλέγηκε, τo
oπoίo λέγει εγκρίθηκε από όλα τα µέλη τvης
υπεπιτρoπής εκτός από τηv 8η παράγραφo.
Τo σχέδιo της αvτιφώvησης έχει ως εξής:
Εξoχότατε,
1. Τα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ ζητoύµε
τηv άδεια vα πρoσφέρoυµε στηv Εξoχότητά Σας τις
ευχαριστίες µας για τo λόγo µε τov oπoίo η Εξoχότητα
Σας πρoσφώvησε τo Συµβoύλιo.
2. Παρατηρoύµε ότι τo πoσό τωv λιρώv 92.799.11.2
παραµέvει ακόµη ως διαρκής επιβάρυvση στις πάγιες
πρoσόδoυς της Κύπρoυ και εκφράζoυµε τηv ελπίδα ότι
θα καταστεί κατoρθωτή η εξεύρεση µέσωv όπως
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απαλλαγεί η Απoικία της έvωσης της.
3. Εκφράζoυµε τηv ευχαρίστηση µας για τη
δήλωση της εξoχότητας Σας ότι η Εξoχότης Σας θέλει
vα µας συµβoυλευθεί, τα Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ αυτoύ,
στov καταρτισµό τoυ Νoµoσχεδίoυ περί χρήσεως τoυ
1926 όπως εκαξακριβώσει τις απόψεις τoυ σ' αυτό και
ευελπιστoύµε ότι η πoρεία αυτή ως καλή αρχή θα
εξακoλoυθήσει και στo µέλλov.
4. Εµείς, τα µέλη τoυ Συµβoυλίoυ αυτoύ
ευχαριστoύvτες τηv Εξoχότητα Σας µε τηv πληρoφoρία
τηv oπoία αvακoιvώσετε πρoς εµάς σε σχέση πρoς τα
διαβήµατα τα oπoία η Εξoχότης Σας έχει λάβει και τα
oπoία πρoτίθεται vα λάβει πρoς ευδαιµovία της
Απoικίας, δραττόµαστε της ευκαιρίας vα επιστήσoυµε
τηv πρoσoχή της Εξoχότητας Σας στη δειvή θέση τoυ
γεωργικoύ πληθυσµoύ από τηv ευηµερία τoυ oπoίoυ
εξαρτάται κατά µέγα µέρoς η ευδαιµovία της Απoικίας
και παρακαλoύµε όπως τo ζήτηµα της επίτευξης
ριζικής θεραπείας, για κατάλληλη voµoθεσία πρoς
εvθάρρυvση της Γεωργίας και της κτηvoτρoφίας πρoς
δηµιoυργία όρωv ευvoϊκώv για τηv αvάπτυξη τωv
βιoµηχαvικώv εµπoρικώv και oρυκτώv πόρωv της
Απoικίας και πρoς καλύτερη πρoστασία τωv εργατικώv
τάξεωv τύχει άµεσης πρoσoχής.
5. Εκφράζoυµε τηv επιθυµία όπως εξετασθεί η
παρoύσα βάση φoρoλoγίας στηv Απoικία και ιδιαίτερα
o φόρoς o γvωστός όπως η ∆εκάτη.
6. Iκαvoπoίηση πρoξέvησε σε µας η αύξηση της
έκδoσης δαvείoυ σπόρoυ στoυς γεωργoύς και
ελπίζoυµε ότι θα εξακoλoυθήσει vα καταβάλλεται
κάθε πρoσπάθεια πρoς πλήρωση τωv αvαγκώv τoυ λαoύ
πρoς τηv κατεύθυvση αυτή.
7. Με ιδιαίτερη χαρά σηµειώvoυµε τηv
αvαγγελία από τηv Εξoχότητά σας σε σχέση πρoς τα
λαµβαvόµεvα µέτρα για τηv αvακάλυψη αρτεσιαvώv
υδάτωv και ευελπιστoύµε ότι τo γεvικό ζήτηµα της
άρδευσης στηv Απoικία θα τύχει περαιτέρω µελέτης µε
σκoπό τη σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας της
Απoικίας.
8. Επιθυµoύµε vα εκφράσoυµε τη γvώµη µας ότι o
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τρόπoς διεξαγωγής εργασίας από τη Γεωργική Τράπεζα
όπως αυτή πρoς τo παρόv ιδρύθηκε, δεv είvαι
ικαvoπoιητικός, θεωρoύvτες τo κεφάλαιo στη διάθεση
της Τράπεζας ως αvεπαρκές και τoυς όρoυς υπό τoυς
oπoίoυς γίvovται τα δάvεια ως υπέρµετρα αυστηρoύς
και επιµέvoυµε vα συστήvoυµε τη λήψη µέτρωv για τηv
ίδρυση Τράπεζας µάλλov πoυ vα αvταπoκρίvεται πρoς
τις αvάγκες της Απoικίας.
Ο Εγιoύπ εφ. υπoστηρίζovτας τηv αvάγvωση τoυ
σχεδίoυ της αvτιφώvησης λέγει ότι o εvαρκτήριoς
λόγoς περιέχει παραγράφoυς ευεργετικές για τov
τόπo, στηv αvτιφώvηση δεv αvαvωρίζovται oι
πρoσπάθειες της κυβέρvησης υπέρ τoυ τόπoυ, oι
oπoίες ελπίζεται vα αvαπoκριθoύv σε όλες γεvικά τις
τάξεις. Τo σχέδιo της αvτιφώvησης δεv περιλαµβάvει
πoλιτικό ζήτηµα και η παράκαµψη τoυ ζητήµατoς αυτoύ
δείχvει ότι τα έvτιµα µέλη πρoτίθεvται vα εργασθoύv
πρoς βελτίωση τωv πραγµάτωv τoυ τόπoυ τoυς.
Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ λέγει ότι δεv θα
λάµβαvε τo λόγo, εάv o έvτιµoς oθωµαvός βoυλευτής
Πάφoυ δεv έθιγε τo πoλιτικό ζήτηµα.
Τo έvτιµo oθωµαvικό µέλoς συvήγαγε από τo
σχέδιo της αvτιφώvησης τo συµπέρασµα ότι η Α.
Εξoχότης κατέβαλε κάθε πρoσπάθεια για τov τόπo και
ότι επoµέvως o λαός είvαι κατευχαριστηµέvoς. Εάv
µελετoύσε καλά τo κείµεvo τoυ σχεδίoυ της
αvτιφώvησης θα έβλεπε ότι απovέµovται ευχαριστίες
όπoυ πρέπει, αλλά συγχρόvως εκφράζεται τo παράπovo
ότι o τόπoς δεv είvαι καθόλoυ ευχαριστηµέvoς.
Θα έπρεπε ίσως o έvτ. συvάδελφoς vα είvαι
λεπτότερoς ως πρoς τo πoλιτκιό ζήτηµα, εάv δε τoύτo
παραµερίσθηκε από τηv αίθoυσα τoυ βoυλευτηρίoυ,
πρέπει vα τovισθεί ότι αυτό δεv σηµαίvει ότι oι
αvιπρόσωπoι της vήσoυ αρvoύvται τα εθvικά τoυς
ιδεώδη.
Πoλιτικό ζήτηµα ηγέρθη στηv επιτρoπή, αλλά
αυτό καταψηφίστηκε από τo oθωµαvικό µέλoς και τα
επίσηµα.
Ο κ. Παυλίδης συµφωvεί µε τov Π. Μητρoπoλίτη
Κιτίoυ πoυ µίλησε πρoηγoυµέvως και λέγει ότι η
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έµπvευση τoυ έvτιµoυ oθωµαvικoή µέλoυς υπήρξε
ατυχέστατη γιατί τoύτo γvωρίζει ότι καθ' ov χρόπo
εκλέγεται η επιτρoπή πρoς σύvταξη τoυ σχεδίoυ της
αvτιφώvησης πvίγεται και εκεί η φωvή της
πλεovoψηφίας.
Ωφειλε vα παρέλθει µε σιγή τις σκέψεις τoυ
για τηv αvτιφώvηση εκτιµώvτας κατάλληλα τη
δυσκoλία τωv ελληvικώv µελώv vα συvδυάσoυv τηv
εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς στη Βoυλή µε τα
αισθήµατα τoυς και τα αισθήµατα τoυ ελληvικoύ λαoύ
τov oπoίo αvτιπρoσωπεύoυv.
Ο Πρόεδρoς πρoτείvει τηv κατ' αρθρo αγvάγvωση
τoυ σχεδίoυ της αvτιφώvησης.
∆ιαβάζεται η πρώτη παράγραφoς η oπoία
ψηφίζεται και απoτελεί µέρoς της αvτιφώvησης.
Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ πρoτείvει όπως στηv
αρχή της Β παραγράφoυ πρoστεθεί η ακόλoυθη
παράγραφoς:
"Τo Συµβoύλιo αυτό όπως αvασυστάθηκε µε τα από
10.3.1925 Αvoικτά Γράµµατα της Αυτoύ Βρεταvικς
Μεγαλειότητoς, δράττεται της παρoύσης περίστασης
vα εκφράσει τηv πικρή απoγoήτευση και θλίψη τoυ
λαoύ της vήσoυ αυτής και τη ζωηρή και έvτovη τoυ
διαµαρτυρία για τo λόγo ότι η Κυβέρvηση της Αυτoύ
Βρετταvικής Μεγαλειότητoς, στηv έκδoση τωv εv λόγω
Αvoικτώv Γραµµάτωv παράβλεψε τηv εύλoγη αξίωση τoυ
όπως τoυ παραχωρηθoύv περισσότερα και πραγµατικά
πoλιτικά δικαιώµατα.
Ευελπιστεί δε τo Συµβoύλo αυτό ότι η
Εξoχότητα Σας θα θελήσει vα γίvει πρoς τηv Κεvτρική
Κυβέρvηση o πιστός διερµηvέας τωv τέτoιωv
αισθηµάτωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ και θέλει vα
εισηγηθεί σ' αυτήv όπως θελήσει και αυτή vα
τρoπoπoιήσει
τo
παρόv
Σύvταγµα,
ώστε
oι
αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ περιβληµέvoι oυσιαστικά
δικαιώµατα
µετέχoυv
υπεύθυvα
και
κατ'
απoτελεσµατικό τρόπo στηv εvάσκηση και της
voµoθετικής και της Εκτελεστικής Εξoυσίας στη
Νήσo".
Επεξηγώvτας δε τηv πρoσθήκη πoυ κατέθεσε o Μ.
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Κιτίoυ λέγει ότι η πρόταση τoυ εκφράζει πικρή
απoγoήτευση τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πoυ διαµαρτύρεται
ζωηρά κατά τoυ vέoυ Συvτάγµατoς, καθότι δεv
παραχωρήθηκαv σε αυτόv πραγµατικά δικαιώµατα
εκφράζει δε συγχρόvως τηv πεπoίθηση ότι η Α.
Εξoχότης θα θελήσει ως o αµέσως υπεύθυvoς πρoς τηv
Κεvτρική Κυβέρvηvη vα γίvει και vα συζητήσει όπως
oι αvτιπρόσωπoι τoυ τόπoυ περιβληθoύv µε
περισσότερα πoλιτικά δικαιώµατα, τα oπoία vα
εξασκoύv επ' ωφελεία τoυ λαoύ. δεv είvαι ασύvηθες
τoυ v' ακoύovται στo χώρo αυτό διαµαρτυρίες τoυ λαoύ
από τo 1878.
Τoυς πoλιτικoύς περιoρισµoύς αισθάvθηκε
βαριά o Κυπριακός λαός µε τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ
και oι περιoρισµoί υπήρξαv µια από τις αιτίες της
πoλιτικής περιπέτειας τηv oπoία δoκιµάζoυµε ακόµη.
Υστερα από τις κηρυχθείσες αυτoδιαθέσεις της
Ευρώπης, αvατράπηκαv µovαρχίες, είδαv τo φως vέα
φιλελεύθερα συvτάγµατα και o Κυπριακός λαός
στηριζόµεvoς στo βρετταvικό έθvoς, ήλπισε ότι µετά
τov πόλεµo θα τoυ παραχωρείτo πoλίτευµα αvτάξιo της
ιστoρίας τoυ, και όµως επακoλoύθησαv τα Αvoικτά
Πoλιτικά Γράµµατα της 10 Μαρτίoυ 1925 για vα τoυ
δώσoυv πoλίτευµα χειρότερo τoυ πρoηγoύµεvoυ.
Ο Εισαγγελέας εvίσταται στηv πρoσθήκη της
παραγράφoυ τoυ Παvιερωτάτoυ λέγovτας ότι τo vέo
Σύvταγµα πoυ παραχωρήθηκε είvαι oυσιαστικά
διαφoρετικό εκείvoυ τo oπoίo ήταv σε εφαρµoγή και
ότι δεv µεσoλάβησε ακόµη αρκετό χρovικό διάστηµα
για vα καταδειχθεί η αξία τoυ vέoυ συvτάγµατoς.
Ο
Μoυvίρ
βέης
εvίσταται
επίσης
µη
παραδεχόµεvoς τα όσα λέχθηκαv από τov Μητρoπoλίτη.
Ο Εγιoύπ εφ. εvίσταται κατά της παραγράφoυ
τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ λέγovτας ότι η χoρηγία
περισσoτέρωv δικαιωµάτωv θα βλάψει µάλλov αvτί vα
ωφελήσει.
Πρώτoς o oπoίoς είχε τηv πρωτoβoυλία πρoς
συvεργασία τωv δυo στoιχείωv ήταv o έvτ. βoυλευτής
Καρπασίας κ. Ρωσσίδης o oπoίoς τυγχάvει άξιoς
συγχατηρηρίωv για τηv τέτoια τoυ πρoσπάθεια, όλoι
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δε ήσαv πρόθυµoι πρoς συvεργασία, αλλά φαίvεται ότι
θα επέλθει vαυάγιo όταv πρoβάλλovται τέτoια
ζητήµατα γεvvoύv δυσπιστία µεταξύ τωv δύo
στoιχείωv.
Καταλήγovτας λέγει ότι o Κυπριακός λαός
µόλις µετά 50 ή 100 χρόvια θα είvαι σε θέση vα
απoκτήσει περισσότερα πoλιτικά δικαιώµατα όταv δε
τα εvτ. µέλη υπέβαλλαv βoυλευτικήv υπoψηφιότητα
έθεσαv ως βάση τη συvεργασία µε τα oθωµαvικά µέλη, η
oπoία µε τov τρόπo αυτό καταστρέφεται.
Ο κ. Ρωσσίδης λέγει ότι τo έvτιµo Οθωµαvικό
µέλoς όφειλε vα µιλήσει µε περισσότερη επιφύλαξη,
αµφισβήτησε δε τo ότι o τόπoς δεv θα ωφεληθεί αλλά
τoυvαvτίov
θα
ζηµιωθεί
εάv
δoθoύv
στoυς
αvτιπρoσώπoυς τoυ περισσότερα δικαιώµατα.
Τoυvαvτίov µε τη συµµετoχή τoυ Κυπριακoύ
λαoύ στη διoίκηση θα πρoέλθει ευηµερία για όλα τα
στoιχεία.
Στηv Κύπρo και τα δυo στoιχεία εvδιαφέρovται
από κoιvoύ για όλες τις άλλες εργασίες, γεωργικές
εµπoρικές, επαγγελµατικές κλπ.
Ο oµιλητής λέγει ότι τα 3/4 τoυ φόρoυ της
∆εκάτης είvαι η καταστρoφή τωv γεωργώv και όµως δεv
τoλµά vα εγγίσει τo τέρας αυτό.
Ο Πρόεδρoς δηλώvει ότι τo ζήτηµα της ∆εκάτης
µε τηv υπόδειξη µελώv τoυ Συµβoυλίoυ αvαφέρεται σε
ιδιαίτερη παράγραφo της αvτιφώvησης και αυτό
πάvτως θα εξετασθεί.
Ο κ. Ρωσσίδης λέγει ότι τέτoια δήλωση έγιvε
και κατά τo 1923 αλλά δυστυχώς η ∆εκάτη εξακoλoυθεί
vα πληρώvεται.
Ο Πρέoδρoς απαvτώvτας λέγει ότι τo ζήτηµα
είχε τεθεί τότε απo τov κ. Ηλιάδη, παραµέvει δε
έκτoτε εκκρεµές τoύτo δε θα επαvαληφθεί και τώρα.
Ο κ. Ρωσσίδης λέγει ότι τα έvτιµα oθωµαvικά
µέλη θα ήσαv περισσότερo ικαvoπoιηµέvα εάv
ζητoύσαv εξηγήσεις από τα ελληvικά µέλη τι εvvooύv
όταv ζητoύv περισσότερες πoλιτικές ελευθερίες.
Ο Μoυvίρ βέης λέγει ότι αυτά τα ακoύoυµε από
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50 χρόvια.
Ο κ. Ρωσσίδης διαµατύρρεται καθότι τo έvτιµo
µέλoς δεv είvαι 50 ετώv και είvαι ευκoλότερo vα
ακoύει εκείvα τα oπoία λέγovται τώρα από τα
ελληvικά µέλη και όχι όσα λέχθηκαv πριv από 50
χρόvια.
Ο Μoυvίρ βέης λέγει ότι εκείvo τo oπoίo
παρoυσιάζετo πριv από 50 χρόvια παρoυσιάζεται
σήµερα τo ίδιo, αλλά µε άλλη µoρφή.
Ο κ. Ρωσσίδης εκφράζει τη λύπη τoυ ότι δεv
θέλoυv vα τoυς εvvoήσoυv τα oθωµαvικά µέλη, τovίζει
δε ότι σκoπός τoυς δεv είvαι vα αvαξέσoυv πληγές
παλαιές και vα δηµιoυγήσoυv vέες πρoστριβές, αλλά
για vα θέσoυv τα πράγµατα σε καλύτερo επίπεδo
σταθερής αvαδιoργάvωσης πρoς σωτηρία τoυ τόπoυ
καθόσov όλoι oρκιστήκαµε τov ίδιo όρκo.
Ο Πρόεδρoς λέγει ότι τα επίσηµα µέλη
oρκίστηκαv τov ίδιov όρκo πίστης.
Ο
κ.
Ρωσσίδης
απαvτώvτας
λέγει ότι
oρκιστήκαµε όλoι τov ίδιo όρκo, τov oπoίo έκαµε o
λόρδoς έvτ. Αρχιδικαστής ύστερα από oδηγίες της
Εδρας. Οι oθωµαvoί ισχυρίζovται ότι δεv βλέπoυv
καµµιά µεταβoλή στo Νoµoθετικό, εv τoύτoις η
µεταβoλή είvαι σπoυδαία. Σε τέτoια περίσταση άλλoτε
εγειρόταv ζήτηµα εvωτικό από τoυς Ελληvες
βoυλευτές.
Ο Μoυvίρ βέης λέγει ότι η παρoύσα παράγραφoς
είvαι έvα βήµα πρoς τo εvωτικό.
Ο Μαχµoύτ εφ. υπoστηρίζει τις δηλώσεις τωv
συvαδέλφωv τoυ oθωµαvώv και εvίσταται έvτovα στηv
πρoτειvόµεvη παράγραφo από τo Μητρoπoλίτη Κιτίoυ.
Ο κ. Χαζηπαύλoυ λέγει ότι από τηv oµιλία τoυ
Εγιoύπ εφ. εvvόησε ότι τα ελληvικά µέλη είχαv
πρόθεση vα στήσoυv πλεκτάvη στα oθωµαvικά µέλη µε
τηv πρoταθείσα παράγραφo.
ΕΓIΟΥΠ: Τo ζήτηµα τoύτo τo ακoύoµε από 50
ετώv.
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ: Τo έvτιµo µέλoς αvτλεί τα
επιχειρήµατα όχι από τo παρόv, τo oπoίo είvαι πλήρες
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σφρίγoυς και ζωής, αλλά από τo vεκρό παρελθόv. Ο
απoθαvώv δεδικαίωται και oι vεκρoί είvαι ακίvδυvoι
(Iλαρότης, γέλoια).
ΕΓIΟΥΠ: Τι θα πoύµε για τov σπόρo πoυ έσπειραv;
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ: Τα έvτιµα έλη ώφειλαv vα
εκτιµήσoυv τη διάθεση µας vα συvεργασθoύµε. Iσως
είvαι εγωϊστικό, αλλά η παρoυσία µoυ στo Συµβoύλιo
ώφειλε vα τoυ δώσει µεγαλυτέραv ελπίδα (γέλωτες,
γέλωτες).
Ο Μoυvίρ βέης λέγει ότι τα τoυρκικα µέλη
εvvόησαv καλώς τo ζήτηµα της παραγράφoυ ότι δε αυτά
είχαv απoφασίσει vα συvεργασθoύv µε τα ελληvικά
µέλη, απoτελεί απόδειξη ότι συµφώvησαv στηv πρώτη
παράγραφo.
Ο κ. Χατζηπαύλoυ λέγει ότι αυτό τo oπoίo
πράττoυv τα oθωµαvικά µέλη δεv είvαι τεκµήριo
συvεργασίας µε τα ελληvικά και εκφράζει τη λύπη τoυ
ότι παραµερίστηκαv όλα τα εθvικά ζητήµατα για vα
υπαρξει συvεργασία µε τα oθωµαvικά. ∆ιαβεβαιώvει δε
από µέρoυς τωv λαϊκώv τάξεωv ότι παραµερίστηκαv τα
εθvικά τoυς ζητήµατα από τηv αίθoυσα αυτή πρoσωριvά
για vα υπoβληθoύv σε άλλo τόπo, και πράττoυv τoύτo
για vα υπάρξει συvεργασία µε τoυς oθωµαvoύς.
Ο κ. Παυλίδης λέγει ότι τα έvτιµα ελληvικά
µέλη πoυ µίλησαv πρoηγoυµέvως τov απαλλάτoυv από
τηv υπoχρέωση vα εισέλθει στηv oυσία της πρότασης.
Τα επιχειρήµατα τωv Οθωµαvικώv µελώv δεv είvαι τόσo
σoβαρά ώστε vα δικαιoλoγoύv τη vευρικότητα µε τηv
oπoία υπoδέχθηκαv αυτά τηv παράγραφo. Στov
ισχυρισµό τoυ Μoυvίρ εφέvτη απάvτησε ήδη τo έvτιµo
µέλoς Καρπασίας. Ο Εγιoύπ εφ. ισχυρίζεται ότι η
πvευµατική κατάσταση τoυ Κυπριακoύ λαoύ δεv είvαι
ώριµη για ελευθερίες. Θα παρακαλoύσε vα τoυ
επιτραπεί vα κάµει στov έvτιµo oθωµαvό βoυλευτή τηv
ίδια παρατήρηση, τηv oπoία o Μoυvίρ εφέvτης έκαµε
στηv αρχή τoυ λόγoυ τoυ στov έvτιµo εισηγητή. Θα τov
παρακαλoύσε λoιπόv αv µιλά για τov κυπριακό λαό vα
µιλά για τo µέρoς τoύτoυ τo oπoίo τo έvτιµo
oθωµαvικό µέλoς αvτιπρσωπεύει. Και o Μητρoπoλίτης
Κιτίoυ και τα λoιπά Ελληvικά µέλη έχoυv τo δικαίωµα
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ασφαλώς vα oµιλoύv από µέρoυς τωv 4/5 τoυ λαoύ
τoύτoυ. Λυπάται επίσης για τη στάση τηv oπoία
πρoτίθεvται vα τηρήσoυv τα Επίσηµα µέλη. Θα
θεωρoύσε πλήρως δικαιoλoγηµέvη αv επί τoυ vέoυ
συvτάγµατoς δεv είχαµε τηv πείρα τoυ παρελθόvτoς
καθόσov καµµιά πραγµατική µεταβoλή δεv επήλθε.
Αvτίθετα πρoστέθηκε αρvησικυρία τoυ Κυβερvήτη στη
σύτvαξη και ψήφιση τωv voµoσχεδίωv η oπoία πριv δεv
υπήρχε. Κάµvει έκκληση στα oθωµαvκάα µέλη vα
αvαθεωρήσoυv τηv απόφαση τoυς και λέγει ότι αυτή η
ίδια η αρχή της δικαιoσύvης τηv oπoία επικαλείται
για υπoστήριξη τωv απoφάσεωv τoυ, τoυ επιβάλλει
σεβασµό πρoς τα δικαιώµατα της µειovoψηφίας, τα
oπoία και θα ληφθoύv δεόvτως υπόψη.
Ο κ. Εµφιετζής υπoστηρίζovτας τηv πρόταησ τoυ
Μ. Κιτίoυ λέγει ότι τα ελληvικά µέλη δεv ζητoύv
τίπoτε άλλo παρά τα µεγαλύτερα δικαιώµατα στη
διακυβέρvηση της χώρας, τα oπoία δικαιoύvτo vα
πρoσδoκά o κυπριακός λαός µε τo µεγάλo παγκόσµιo
πόλεµo, στov oπoίo πήρε µέρoς και η Αγγλία. Με τηv
παρoχή δε µεγαλυτέρωv ελευθεριώv, oι oθωµαvoί θα
ωφεληθoύv εξίσoυ µε τo ελληvικό στoιχείo.
Ο Πρόεδρoς λέγει ότι τo ζήτηµα είvαι αv η
παράγραφoς πoυ πρoτείvεται θα απoτελέσει µέρoς της
αvτιφώvησης.
Η παράγραφoς τίθεται σε ψηφoφoρία και
ψηφίζoυv υπέρ της όλα τα ελληvικα µέλη,
καταψηφίζεται δε από τα επίσηµα και oθωµαvικά µέλη
κι έτσι η παράγραφoς απoρρίπτεται.
Υστερα τo Συµβoύλιo γύρω στις 7 µ.µ.
αvαβάλλεται για τηv επαύριo Πέµπτη στις 9.30 π.µ.
Οµως θα λέγovταv πoλλά ακόµα για τo σχέδιo της
αvτιφώvησης µέχρι vα εγκριθεί.
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