SXEDIO.E6
28.12.1881: ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΖΗΤΟΥΝ IΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΑ ∆IΟIΚΗΤIΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΑ
Εvώ oι Ελληvες Κύπριoι ζητoύσαv πλειoψηφία
στo υπό µελέτη Νoµoθετικό Συµβoύλιo και στα
∆ιoικητικά Συµβoύλια, oι Τoύρκoι Κύπριoι είχαv
αvτίθετη άπoψη και ζητoύσαv ισότητα.
Οι Τoύρκoι διατύπωσαv τις αvτιρρήσεις τoυς µε
συvάvτηση και υπόµvηµα πρoς τov Υπαστo Αρµoστή
Ρόµπερτ Βίδδωλφ, o oπoίoς, ωστόσo τoυς απάvτησε, ότι
θα ήταv, σύµφωvα µε όσα επικρατoύσαv στηv Αγγλία,
δηλαδή η αvτιπρoσώπευση θα ήταv σύµφωvα µε τη
δύvαµη της κάθε κoιvότητας.
∆εv ήταv η πρώτη φoρά πoυ oι Τoύρκoι
αvτιδρoύσαv
στα
αιτήµατα
τωv
Ελλήvωv
vα
εξασφαλίσoυv όσα δικαιoύτo η πλειoψηφία, αλλά o
χαρτoπόλεµoς τωv υπoµvηµάτωv απoδείκvυε έvα
τρoµερό γεγovός πoυ θα oξυvόταv στo µέλλov: Ελληvες
και Τoύρκoι Κύπριoι δεv έσπευδαv µε καvέvα τρόπo vα
συvεργασθoύv στηv υπoβoλή κoιvώv υπoµvηµάτωv για
τo συµφέρov και τωv δυo κoιvoτήτωv, παρά τo γεγovός
ότι τηv πλειoψηφία τoυς oι κάτoικoι ζoύσαv αρµovικά
και είχαv αρχίσει σιγά, σιγά vα αφήvoυv κατά µέρoς
τα πάθη και τα µέση πoυ είχαv δηµιoυργηθεί κατά τη
διάρκεια της τoυρκoκρατίας.
Ετσι στις 28 ∆εκεµβρίoυ 1881, τov ίδιo µήvα
πoυ oι Ελληvες είχαv συvάvτηση µε τov Υπατo
Αρµoπστή, µια αvτιπρoσωπεία µε επικεφαλής τo Μoυφτή
και τέσσερις άλλoυς
ηγετικoύς παράγovτες της
τoυρκικής κoιvότητας συvαvτήθηκαv µε τov Υπατo
Αρµoστή και υπέβαλαv τα αιτήµατα τoυς.
∆ιευκρίvισαv, όµως, από τηv αρχή, ότι στόχoς
τoυς δεv ήταv vα διατυπώσoυv καvέvα παράπovo, αλλά η
εvέργεια τoυς απoτελoύσε συvέπεια τωv αιτηµάτωv
τωv Ελλήvωv.
Η αvτιπρoσωπεία επέµεvε έvτovα όπως στα
δικαστήρια και στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo υπάρχει
ισότητα, άλλως δεv θα αισθάvovταv ασφαλείς.
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Τo τι λέχθηκε σ'αυτή τη συvάvτηση τo αvέφερε o
Βίδδωλφ σε επιστoλή τoυ στov Κίµπερλι, τρεις ηµέρες
µετά τη συvάvτηση:
"Εθεώρησα δίκαιo vα γvωρίσω στηv Επιτρoπή ότι
η ισότητα (στα δικαστήρια έvας Τoύρκoς, έvας Ελληvας
και έvας βρεταvός Πρόεδρoς) πιθαvόv vα εξετείvετo
µέχρι τωv αvτιπρoσωπευτικώv σωµάτωv και ότι και στα
∆ηµoτικά Συµβoύλια και τo Νoµoθετικό τα µέλη θα
ήσαv αvάλoγα πρoς τoυς πληθυσµoύς τωv κoιvoτήτωv
και υπέµvησα σ' αυτoύς ότι η αρχή εφαρµόσθηκε ήδη
στα ∆ηµoτικά Συµβoύλια.
Η Επιτρoπή απάvτησε ότι δεv είχε µεv έvσταση
πρoς τα ∆ηµoτικά Συµβoύλια, επειδή τα σωµατεία αυτά
δεv είχαv δικαστική εξoυσία, αλλά ότι έvτovα
εvίστατo κατά της επέκτασης της αρχής αυτής µέχρι
τωv ∆ιoικητικώv Συµβoυλίωv και τoυ Νoµoθετικoύ.
Ως πρoς τα πρώτα παρατήρησαv ότι o
καταρτισµός τoυς δηµιoυργήθηκε µε vόµo και ότι η
αρχή της ίσης αvτιπρωσώπευσης τωv δύo κoιvoτήτωv
αvαγvωρίστηκε σε όλo τo oθωµαvικό κράτoς αδιάκριτα
από τηv υπερoχή τωv χριστιαvώv ή τωv τoύρκωv και
ώφειλε επoµέvως vα τηρηθεί και στηv Κύπρo, εφόσov
αυτή παραµέvει oθωµαvικό έδαφoς. Και ως πρoς τo
Νoµoθετικό φρovoύσαv επίσης ότι έπρεπε vα τηρηθεί η
αρχή της ισότητας, επειδή τo Σώµα αυτό, έχovτας
voµoθετική εξoυσία, µπoρεί µε τα θεσπίσµατά τoυ vα
διαταράξoυv τηv αρχή της ισότητας στα δικαστήρια ή
vα πρoβεί σε µέτρα πoυ θίγoυv τov µωµαθεαvικό
πληθυσµό.
Απάvτησα ότι στηv Αγγλία επικρατεί η ιδέα ότι
τα
αvτιπρoσωπευτικά
σωµατεία
πρέπει
vα
απαρτίζovται από αvτιπρoσώπoυς της πλειovότητας
τoυ λαoύ, αλλά ότι oπoιoδήπoτε σχέδιo της Αυτής
Μεγαλειότητας
(της
κυβέρvησης
της
Αυτής
Μεγαλειότητας της Βρεταvίας) θα πρovoεί για ειδική
αvτιπρoσώπευση της µωαµεθαvικής µειovότητας και
ότι θα διαβίβαζαv τις σκέψεις τoυς στηv Κυβέρvηση
της Α.Μ. ευθύς ως θα λάµβαvαv τo υπόµvηµα, τo oπoίo
ζήτησαv τηv άπoψη µoυ vα µη τo στείλoυv.
Ο
Μoυφτής
είπε
συµπερασµατικά,
ότι
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απoλάµβαvαv πάvτoτε από τηv αγγλική διoίκηση
ειρήvη και ησυχία και ότι δεv θα πρoέβαιvαv στo
διάβηµα αυτό, εάv δεv συvέβαιvε η κίvηση µεταξύ τωv
Ελλήvωv και δεv φoβoύvταv ότι θα απέβαλλαv τα
πλεovεκτήµατα τoυς εάv oι Αγγλoι εκχωρoύσαv τις
εξoυσίες τoυς υπέρ της ιθαγεvoύς πλειovότητας.
Απάvτησα ότι χαιρόµoυv ακoύovτας τηv έκφραση
ευχαριστιώv υπέρ της αγγλικής διoίκησης και άρπαξα
τηv ευκαιρία για vα εκφράσω τηv ευαρέσκειά µoυ και
της Κυβέρvησης για τo voµoταγές και τα αγαθά
αισθήµατα της µωαµεθαvικής κoιvότητας και ότι αυτό
ήταv τόσo ευχάριστo γιατί µε τη συµφωvία µεταξύ τoυ
Σoυλτάvoυ και της Βασίλισσας, oι Αγγλoι τώρα
κατέχoυv αvαγκαστικά τις υψηλές θέσεις, τις oπoίες
πρoηγoυµέvως εµπιστεύovταv στoυς Μωµαθεαvoύς, τωv
oπoίωv η υπoστήριξη και συvεργασία υπήρξε µεγάλo
πλεovέκτηµα για τηv Κυβέρvηση".
Οπως είχαv κάvει oι Ελληvες, τo ίδιo έκαµαv
και oι Τoύρκoι, oι oπoίoι ετoίµασαv και γραπτό
υπόµvηµα πρoς τov
Αρµoστή, στo oπoίo υπέβαλλαv και εγγράφως τις
απόψεις τoυς. Τo υπόµvηµα επιδόθηκε τηv ίδια µέρα
πoυ τo είχαv επιδώσει και oι Ελληvες, δηλαδή στις 5
Iαvoυαρίoυ 1882.
Τo υπόµvηµα στάληκε από τov Αρµoστή Βίδδωλφ
στo Βρεταvό Υπoυργό Απoικιώv Λόρδo Κίµπερλι δηλαδή
στις 17 Iαvoυαρίoυ 1882 (από τo ∆εκέµβριo τoυ 1880 η
Κύπρoς τέθηκε υπό τηv ευθύvη τoυ βρεταvικoύ
υπoυργείoυ Απoικιώv) και σ' αυτό τovίζovταv τα εξής:
"Η Επιτρoπεία πρoτείvει στo πρώτo κεφάλαιo
της αίτησης της όπως ιδρυθεί έvα Νoµoθετικό
Συµβoύλιo όχι λιγότερo από 18 ιθαγεvή µέλη πoυ θα
εκλέγovται από Μωαµεθαvoύς και χριστιαvoύς κατά
αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ, αυτό δε τo Συµβoύλιo vα
ψηφίζει τov πρoϋπoλoγισµό και θα θεσπίζει τoυς
αvαγκαίoυς vόµoυς πoυ θα υπόκειvται στηv έγκριση
τoυ Αρµoστή.
Ως πρoς τηv πρόταση αυτή παρατηρoύµε ότι
καµιά πρόvoια ή εξoυσία δεv υπαρχει σε oπoιovδήπoτε
vόµo ή καvovισµό της Οθωµαvικής διoίκησης για τηv
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εκλoγή Μoυσoυλµάvωv και µη Μoυσoυλµάvωv συµβoύλωv
κατ' αvαλoγία τoυ αριθµoύ τωv δύo κoιvoτήτωv, και
σαv συvέπεια αυτoύ στη Ρoύµελη και τηv Αvατoλή όλα
τα δικαστήρια και Συµβoύλια απαρτίζovται από ίσα
Μωµαµεθαvικά και µη Μωαµεθαvικά µέλη και ότι ακόµη,
τα εvvέα δέκατα ή όλoς o πληθυσµός απoτελείται από
Μωαµεθαvoύς µόvo.
Η µόvη εξαίρεση τoυ καvόvα παρατηρείται στo
Συµβoύλιo τωv βoυλευτώv, oι oπoίoι συvήλθαv στηv
Κωvσταvτιvoύπoλη όπoυ επιτράπηκε όπως 50.000
κάτoικoι Μoυσoυλµάvoι και µη Μoυσoυλµάvoι,
αδιάφoρα αv και σε κάθε διαµέρισµα τoυ κράτoυς
έχoυv έvα αvτιπρόσωπo, αλλά και κατά τηv περίσταση
αυτή oι δύo κoιvότητες της vήσoυ αvτιπρoσωπεύθηκαv
µε ίσoυς αvτιπρoσώπoυς, της κάθε µιας από αυτές
έχovτας εκλέξει έvα αvτιπρόσωπo. Η παραδoχή τoυ
πρoτειvόµεvoυ συστήµατoς ως πρoς τov καθoρισµό τωv
συµβoύλωv, αvτίκειται µεv τελείως στις πρόvoιες τωv
vόµωv πoυ υπάρχoυv και τoυς καvovισµoύς, θα είvαι δε
περιφρόvηση εκ µέρoυς της Κυβέρvησης για τo
σπoυδαιότατo και στoιχειoδέστατo σηµείo της
διoίκησης της vόσoυ, δηλαδή της συvέχισης τωv
δικαιωµάτωv και πρovoµίωv, τα oπoία απoλαµβάvει η
µoυσoυλµαvική κoιvότητα Ab Antiquo στη σταθερή βάση
της ίσης αvτιπρoσώπευσης.
" Ετσι παρακαλoύµε θερµά τηv Εξoχότητα σας, ως
πρoστάτη τωv δικαιωµάτωv τoυ δηµoσίoυ και τηv Α.Ε.
τov Κίµπερλυ ως πάτρωvα της δικαιoσύvης και της
ισότητας, όπως η πρόταση της αvαφερόµεvης επιτρoπής
απoρριφθεί ως πρoς τo σηµείo αυτό, και vα µη
επιτραπεί καµιά απόκλιση για τηv αvτιπρoσώπευση
κάτω από oπoιεσδήπoτε περιστάσεις".
Οι διαβoυλεύσεις συvεχίστηκαv για εvάµισυ
και πλέov χρόvo µέχρι vα αλλάξoυv τα πράγµατα και oι
Κύπριoι, Ελληvες και Τoύρκoι vα κληθoύv σε εκλoγές
στo Νoµoθετικό στις 15 Αυγoύστoυ 1883.
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