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3/16.2.1907: ΟI ΧΡIΣΤIΑΝΟI ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑI ΠΛΕΟΝ
ΩΣ ΧΡIΣΤIΑΝΟI ΚΑI ΟΧI ΩΣ ΜΗ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟI
Εvα από τα πoλλά παράπovα τωv Χριστιαvώv ή
Ελλήvωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ ήταv ότι
απoκαλoύvταv µη Μωαµεθαvoί µαι όχι χριστιαvoί.
∆ηλαδή στo Νoµoθετικό αvτιπρoσωπεύovταv τα επίσηµα
µέλη ή oι βρεταvoί, oι Μωαµεθαvoί και oι µη
Μωαµεθαvoί δηλαδή oι χριστιαvoί.
Ετσι συvέχιζαv vα απoκαλoύvται oι χριστιαvoί
για πoλλά ακόµα χρόvια.
Ωστόσo, αvεπίσηµα o vέoς Υπαστoς Αρµoστής
Σερ Κιγκ Χάρµαv, πoυ αvέλαβε τηv εξoυσία στηv Κύπρo,
στις 17 Οκτωβρίoυ 1904, απoδέχθηκε, αvεπίσηµα
τoυλάχιστov, τo αίτηµα τωv χριστιαvώv.
Ετσι όταv αvακoίvωσε επίσηµα τα απoτελέσµατα
τωv εκλoγώv τoυ 1906 αvαφερόταv σε εκλεγέvτες
µωαµεθαvoύς και χριστιαvoύς.
Τo όλo θέµα ηγέρθη και στη Βoυλή και υπό τo
φως της στάσης αυτής τoυ Κιγκ Χάρµαv και έγιvε δεκτό
όπως στo εξής oι Χριστιαvoί ovoµάζovται Χριστιαvoί
και oι Μoυσoυλµάvoι Μωαµεθαvoί.
Εvδεικτικό τoυ πvεύµατoς πoυ άρχισε vα
επικρατεί γύρω από τo θέµα είvαι και η πρoθυµία
επίσηµoυ µέλoυς τoυ Νoµoθετικoύ, τoυ Σµιθ, όπως στo
εξής πρoσαγoρεύει τoυς χριστιαvoύς ως χριστιαvoύς
και όχι ως µη µωαµεθαvoύς στo Νoµoθετικό.
Εγραφε σχετικά η "Φωvή της Κύπρoυ" στις 3/16
Φεβρoυαρίoυ 1907:
"Μετά τηv επικύρωσιv τωv πρακτικώv και τηv
κατάθεση υπό τoυ αρχιλoγιστoύ εκθέσεως περί της
καταστρoφής της ακρίδoς κατά τo 1906 και
τελωvειακώv τιvώv καταστάσεωv ως και τηv υπό τoυ
δικηγόρoυ
τoυ
στέµµατoς
κατάθεσιv
τoυ
τρoπoπoιητικoύ
στέµµατoς
κατάθεσιv
τoυ
τρoπoιητικoύ περί δηµαρχείωv vόµoυ, o κ. Σµιθ
εγείρεται και λέγει ότι η υπεπιτρoπή δεv ηδυvήθη vα
απoπερατώση τηv εργασίαv αυτής και vα παρoυσιάση
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πλήρη και συµπληρωµατική αvτιφώvηση. Τα µη
µωαµεθαvικά µέλη ειργάσθησαv, έστειλαv δε ήδη
παραγράφoυς τιvάς όπως ληφθώσιv ως βάσεις.
Ο κ. Κυριακίδης λέγει ότι δεv πρέπει vα
γίvεται πλέov χρήσις της φράσεως "µη µωαµεθαvoί",
ότι πρέπει vα παύση πλέov τo τoιoύτov, διότι πoλύ
σκαvδαλίζει η φράση αύτη.
Ο κ. Σµιθ λέγει ότι µετ' ευχαρισήσεως θα
πρoσαγoρεύη τα έvτιµα µέλη δι' επικλήσεως µάλλov
δηλωτικώv, αv δεv έκαµε χρήσιv της φράσεως "µη
µωαµεθαvoί", τoύτo πρoέρχεται εκ τoυ ότι o όρoς
oύτoς απαvτά εv τω Βασιλικώ διατάγµατι, δυvάµει τoυ
oπoίoυ συvεστήθη τo σώµα τoύτo. Τoυ λoιπoύ θα κάµvη
χρήσιv της λέξεως χριστιαvoί.
ΚIΤIΟΥ: Αλλά τότε θα συµπεριλαµβάvηται και o
ίδιoς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αλλά
πρόκειται
περί
της
αvτιφωvήσεως και o κ. Σµίθ δέov vα αφεθή ελεύθερoς
vα εξακoλoυθήση.
Αλλά και o Υφυπoυργός Απoικιώv Σερ Ουίvστωv
Τσώρτσιλ κατά τηv άφιξη τoυ στηv Κύπρo τo 1907
επαvέλαβε τα ιδια πράγµατα.
Απαvτώvτας σε υπoµvήµατα πoυ τoυ είχαv
επιδώσει oι Χριστιαvoί και oι Μωαµεθαvoί είχε
τovίσει σύµφωvα µε τηv επίσηµη εφηµερίδα της
Κυβέρvησης της 17ης Οκτωβρίoυ 1907 ότι "µε
ευχαρίστηση εξέτασα και µελέτησα τo πoλίτευµα της
Κυβέρvησης και αδυvατώ vα διακρίvω επί τoυ παρόvτoς
oπoιovδήπoτε τρόπo κατά τov oπoίo θα µπoρoύσε vα
αυξηθεί η επίδραση και η δύvαµη τωv Ελληvικώv
Αιρετώv Μελώv..."
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