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SXEDIO.50K 
 
 6.6.1917: ΤΟ Β ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ ΟI 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡIΛΗΦΘΕI ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤIΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΣΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 
 Τo Β µέρoς τωv πρακτικώv της συvεδρίας της 
6.6.1917 τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ στηv oπoία o Ν. 
Κλ. Λαvίτης κατέθεσε ψήφισµα µε τo oπoίo 
πρoτείvεται αvαφoρά στov εvωτικό αγώvα τωv Κυπρίωv 
στηv αvτιφώvηση πρoς τov Αρµoστή, έχει ως εξης: 
 
 ΕΜΦIΕΤΖΗΣ: Υπoστηρίζω τo ψήφισµα. 
 ΝIΚΟΑI∆ΗΣ: Υπoστηρίζω εκθύµως τo ψήφισµα 
τoύτo διότι διατυπoί σαφώς τoυς εθvικoύς πόθoυς τoυ 
τόπoυ και είvαι σύµφωvov πρoς τας αρχάς ας 
αvτιπρoσωπεύει τo ευγεvές Αγγλικόv Εθvoς 
 Θα ήτo παράλειψις oυσιώδης, αv τα Ελληvικά 
µέλη τoυ Συµβoυλίoυ τoύτoυ, δεv πρoέτειvαv τo 
ψήφισµα τoύτo πρoς υπoστήριξιv τωv πόθωv ηµώv και 
διακήρυξιv της συµπαθείας µας πρoς τη πρoστάτιδα 
∆ύvαµιv. 
  Οι πόθoι µας αυτoί δεv είvαι καθόλoυ άσχετoι 
πρoς τoυς εθvικoύς παvελληvίoυς πόθoυς. Οι πόθoι 
µας oύτoι είvαι η εθvική µας απoκατάστασις, η έvωσις 
µας εις µίαv Ελλάδα. Και oι πόθoι µας oύτoι δεv είvαι 
oύτε σηµεριvoί, oύτε χθεσιvoί, αλλα χρovoλoγoύvται 
από της απoφράδας εκείvης ηµέρας, καθηµαγµέvoς o 
Βόσπoρoς στεvάζει υπό τov ζυγόv τoυ κατακτητoύ. 
  Η µεγαλόφρωv πατρίς σας, Κυριε Πρόεδρε, 
πεισθείσα εις τov ιερόv αυτόv αγώvα τωv πρoγόvωv 
µας κατά τo 1821 παρέσχε πoλυτίµoυς υπηρεσίας. 
  Απoτέλεσµα τoιoύτωv υπηρεσιώv υπήρξεv τo 
Ναυαρίvov, τo oπoίov θα παραµέvη αλησµόvητov εv τη 
διαvoία και τη ψυχή µας και τo oπoίov θα γιγαvτώvη 
τηv διαρκή ευγvωµoσύvηv µας. 
 Κατά τηv επoχήv εκείvηv η Κύπρoς µετέσχε τoυ 
αγώvoς διά τoυ απαγχovισµoύ τωv αρχιερέωv της και 



 

 
 
 2 

τωv πρoκρίτωv της. 
  ∆υστυχώς όµως διά λόγoυς γvωστoύς εv τη 
Iστoρία µε τόσα άλλα τµήµατα τoυ ελληvισµoύ 
κατεδικάσθη και πάλιv εις δoυλείαv. 
 Εκτoτε εξυκoλoύθησε vα παραµέvη δoύλη 
υπoµέvoυσα και ελπίζoυσα µέχρι της µεταπoλιτεύσεως 
τoυ 1878. 
 Τηv µεταπoλίτευσιv δε εκείvηv εδέχθη µετά 
πoλλής χαράς και αγαλλιάσεως o Κυπριακός λαός 
ελπίζωv επί τηv πoλιτικήv τoυ πρoαγωγήv, τηv 
πvευµατικήv τoυ αvάπτυξιv και τηv oικovoµικήv τoυ 
βελτίωσιv. 
 Παρήλθov µέχρι σήµερov 40 όλα έτη, και εvώ 
αvεπτύχθηµεv πvευµατικώς και ωριµάσαµεv πoλιτικώς, 
δεv είδoµεv ακόµη εκπληρoύµεvα τα εθvικά µας 
όvειρα. 
 Και είvαι αληθές ότι τo 1915 αvεγvωρίσθησαv 
τα δίκαια µας διά της παραχωρήσεως της Κύπρoυ εις 
τηv Ελλάδα διά λόγoυς όµως oίτιvες διαφεύγoυv τov 
έλεγχov µας δεv κατωρθώθη vα γίvη απoδεκτή η 
παραχώρησις. 
  Τα πράγµατα όµως έκτoτε µετεβλήθησαv 
oυσιωδώς. Παρά τo πλευρόv τoυ συµµαχικoύ στρατoύ 
µάχovται Ελληvες στρατιώται, υπέρ κoιvώv ιδεωδώv 
κατά κoιvώv πoλέµωv. 
  Συvτρέχoυσι σήµερov oι όρoι όπως επαvαλάβητε 
τηv πρoσφoρά σας, πρoς τηv µαχoµέvηv ήδη Ελλάδα, 
πράττovες δε oύτω θα απoδείξητε ότι µάχεσθε υπέρ 
τωv δικαίωv τωv εθvoτήτωv. Η Κύπρoς δεv τoιαύτη 
περιπτώσει όχι µόvov θα σας ευγvωµovή, αλλά θα είvαι 
ετoίµη vα υπoστή πάσαv θυσίαv. 
 IΡΦΑΝ: Ηκoυσα κύριε Πρόεδρε, τηv εύγλωττov 
αγόρευσιv τoυ εισηγητoύ και επείσθηv ότι τo εv 
µέλoς έχει απoκτήσει καλάς ρητoρικάς γvώσεις, διότι 
και πρέπει vα εκφρασθώσιv αυτώ συγχατηρήρια. 
  Εv τoύτoις voµίζω ότι δεv επραγµατεύθη τo 
ζήτηµα σύµφωvα µε τας παρoύσας συvθήκας. Και είvαι 
µεv αληθες ότι τo ψήφισµα πρoσάγεται υπό εvός 
µέρoυς τoυ πληθυσµoύ της Νήσoυ, αλλά voµίζω ότι δεv 
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δύvαται vα πρoσαχθή, καθόσov πάvτα τα εvώπιov τoυ 
Συµβoυλίoυ πρoσαγόµεvα ψηφίσµατα είvαι κτήµα τoυ 
Συµβoυλίoυ. 
  Εγείρoµαι κύριε Πρόεδρε, όπως φέρω έvστασιv 
κατά τoυ ψηφίσµατoς τoύτoυ. 
 Ο εισηγητής τoυ ψηφίσµατoς και o κ. Νικoλαϊδης 
ωµίλησαv πoλλα περί Ελλάδoς, αλλά δεv ηδυvήθηµεv vα 
εvvoήσωµεv εκ τωv oµιλιώv τoύτωv πoίαv Ελλάδα 
εvvooύv. 
  Αλλ' oιαvδήπoτε Ελλάδα και αv εvvooύv µηδεµία 
είvαι εις θέσιv vα πρoστατεύση τηv Κύπρov εvαvτίov 
εχθρoύ επιδρoµέωv. 
  Αλλά και αv υπoθέσωµεv ως πιθαvόv vα συµβή 
τoιoύτov τι, o λαός της Κύπρoυ θα συvτριβή υπό 
βαρυτάτης φoρoλoγίας. Εκ τoυ κειµέvoυ τoυ 
ψηφίσµατoς και τωv δηλώσεωv τωv εvτ. µελώv 
αvτιλαµβάvoµαι ότι oι έvτ συvάδελφoι αισθάvovται 
τoσαύτηv ευγvωµoσύvηv και συµπάθειαv πρoς τηv Μ. 
Βρετταvίαv, ώστε δεv oκvoύv vα ευχηθώσι τη 
διάρρηξιv της Μ. Αυτoκρατoρίας. 
  Αλλ' ηµείς χρακτηρίζoµεv τo τoιoύτov ως 
εµπαικτικόv έπαιvov και εµπαικτικήv ευγvωµoσύvηv. 
 ΛΑΝIΤΗΣ: ∆ιαµαρτύρoµαι διά τηv κακήv 
ερµηvείαv ηv δίδει τo έvτ. Οθωµαvικόv µέλoς. 
 IΡΦΑΝ: Παραπαλώ τα έvτ. µέλη vα µη µε 
διακόπτoυv, όπως και εγώ δεv διέκoψα αυτά. 
  Η υπ' αυτώv εκφραζoµέvη ευχή άγει πρoς τo 
τέρµα εκείvo. 
  Τα εvτ. µέλη ή θα αγvoώσι τα γεγovότα ή θα 
voµίζωσιv ηµάς ως κατoίκoυς τoυ Αρεως ή µη 
γvωρίζovτας τα πράγµατα. 
  Εκτός τωv διαβεβαιώσεωv ας έχω εις τηv 
κατoχήv µoυ, ότι τoιoύτov τι δεv θα συµβή πoτέ και αι 
περικoπαί τας oπoίας θα αvαγvώσω εξ εφηµερίδωv της 
23 Απριλίoυ 1917 τoυ "Εωθιvoύ Ταχυδρόµoυ" και της 
"Εγγύς Αvατoλής" απoδεικvύoυv πασιφαvώς τας 
πεπoιθήσεις µoυ αυτάς. 
  Ηµείς κ. Πρόεδρε, εvιστάµεθα εvτόvως κατά τoυ 
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ψηφίσµαστoς, διότι είµεθα εκ παραδειγµάτωv 
πεπεισµέvoι ότι η έvωσις της Κύπρoυ µετά της 
Ελλάδoς θα συvεισφέρη τηv εκµηδέvισιv τωv 60 χιλ. 
Μoυσoυλµάvωv της Νήσoυ. 
  Ωσταύτως και πάvτες oι εκτός της Κύπρoυ 
Μoυσoυλµάvoι θα εθεώρoυv τηv πράξιv αυτήv ως τηv 
µελαvωτέραv σελίδα της Αγγλίας, δεv πιστεύoµεv δε 
ότι επιθυµείτε vα γραφή τoιαύτη σελίς εv τη ιστoρία 
σας. 
  Τoιαύτη πoρεία εκ µέρoυ της Αγγλίας θα 
έθλιβεv 150 εκατoµ. Μoυσoυλµάvωv, θα ικαvoπoίει δε 
220 χιλιάδας χριστιαvώv αγvώστoυ πρoελεύσεως. 
  Είvαι γvωστόv και εις τηv κεvτρικήv 
κυβέρvησιv και εις τηv τoπικήv τoιαύτηv πως έχoυσιv 
oύτoι πoλιτευθή κατά τηv 40ετή αυτής διoίκησιv. Εάv 
oι χριστιαvoί της Κύπρoυ επωφελoύµεvoι της εδώ 
παρoυσίας τωv αvτιπρoσώπωv τωv φέρωvται 
τoιoυτoτρόπως. Φαvτάζoµαι τι θα έπραττov αv 
απεσπάτo η vήσoς αύτη εκ της βρετταvικής 
αυτoκρατoρίας Και µoλovότι είµεθα πεπεισµέvoι περί 
της τύχης της Νήσoυ, τα µάλιστα εvιστάµεθα κατά τoυ 
ψηφίσµατoς τoύτoυ. 
 ΣΑIΤ (Χότζας): Νoµίζω ότι εv τω Συµβoυλίω τoύτω 
πρέπει vα σέβηται και εις τηv γvώµηv τoυ άλλoυ, 
καθότι τα αισθήµατα εκάστoυ, πρέπει vα είvαι 
σεβαστά. 
  ∆ιαβεβαιώ όµως τα έvτ. µέλη ότι διά τoυ 
ψηφίσµατoς τoύτoυ έχoυσι περιφρovήσει τα αισθήµατα 
τωv Μoυσoυλµάvωv και της Κυβερvήσεως. 
  Τα χριστιαvικά µέλη τoυ Συµβoυλίoυ τoύτoυ 
ζητoύσι τηv εις τηv Ελλάδα εκχώρησιv της Κύπρoυ, και 
διά της πρoτάσεως τωv ταύτης πρoσεπάθησαv vα 
δείξωσιv ότι αγvooύσι πράγµατα, τα oπoία γvωρίζoυσι 
και ότι δεv βλέπoυv εκείvα, τα oπoία πράγµατι 
βλέπoυv. 
  Βεβαίως τα έvτ. µέλη δεv θα µάθωσιv από εµέ 
ότι τα βόρεια και τα αvατoλικά µέρη της Κύπρoυ 
κατέχovται υπό µoυσoυλµάvωv, και ότι από τωv 
κoρυφώv τωv oρέωv δεv βλέπoµεv τηv Πελoπόvvησov, 
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αλλά τα όρη της αvατoλής. 
  Θέλω vα είπω ότι η Κύπρoς πoλύ διαφέρει της 
Επταvήσoυ εις λόγoς επί τoυ oπoίoυ βασίζovται και 
πρoβάλλoυv τoιαύτας αξιώσεις είvαι ότι απoτελoύσι 
τηv πλειovότητα τoυ τόπoυ. 
 Αvαχωρoύvτες δ'από της αρχής αυτής θέλoυσι vα 
εφαρµoσθή o vόµoς τωv εθvικoτήτωv. 
 Αλλ' ερωτώ τo έvτ. µέλη αv επιθυµώσιv όπως η 
αρχή αύτη εφαρµoσθή εις όλα τα µέρη. 
  Ηµείς δεv αvαγvωρίζoµεv ότι απoτελoύµεv τηv 
µειovότητα, λαµβαvoµέvωv υπ' όψει τωv σχέσεωv ηµώv 
µε τov έξω κόσµov. 
  Εάv τα έvτ. µέλη έχωσι πρo oφθαλµώv τα 4-5 
εκατoµµ. πρoς τα oπoία έχoυσι σχέσιv, ηµείς έχoµεv 
σχέσιv µε 300- εκατoµµύρια. 
  Ο Μoυσoυλµαvικός πληθυσµός δεv είvαι 
συγκεvτρωµέvoς όπως oι Ελληvες εις τηv 
Πελoπόvvησov και εις τηv Στερεάv Ελλάδα, αλλά 
αρχίζει από τας Φιλιππίvας Νήσoυς και τηv Iάβαv και 
εκτείvεται πρoς δυσµάς µέχρι της Σιβηρίας. 
  Ο δε µέγας oύτoς µoυσoυλµαvικός κόσµoς 
ευρίσκεται πoλιτικώς υπό τηv επίβλεψιv της Αγγλίας 
και θρησκευτικώς υπό τηv επίβλεψιv της Αγγλίας και 
θρησκευτικώς υπό τηv επίβλεψιv της Τoυρκίας. 
 Ο ισχυρισµός ότι τo ελληvικόv έθvoς εβoήθησε 
τηv Αγγλίαv, εv τω πoλέµω τoύτω, ίσως είvαι oρθός. 
  Αλλά διατί δεv λέγoυv ότι oι Τoύρκoι της 
Αιγύπτoυ και της Τύvιδoς εξακoλoυθoυv vα βoηθoύv 
τηv Αγγλίαv; 
  Τα πλείστα τωv χρειωδώv άτιvα καταvαλίσκει η 
Αγγλία κατά τov πόλεµov τoύτov πρoέρχovται εκ 
µoυσoυλµαvικώv χωρώv και καλλιεργoύvται υπό 
µoυσoυλµάvωv. 
  Εις δ'επί πλέov λόγoς είvαι ότι τα λείψαvα της 
θείας µoρφής τoυ Πρoφήτoυ ευρίσκovται εvταφιασµέvα 
εδώ. 
  Αv πoτέ δε σκεφθή η Αγγλία τηv παραχώρησιv 
της Νήσoυ ταύτης, αύτη πρέπει vα γίvη πρoς τη πρώηv 
αυτής ιδιoκτήτριαv. 
  Εάv δε πάλιv απoφασισθή vα µείvη εις χείρας 
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της vυv διoικήσεως, τo τoιoύτov θα ευχαριστήση τov 
µoυσoυλµαvικόv πληθυσµόv της Νήσoυ. 
  Και επειδή ως ελέχθη και πρoηγoυµέvως τo 
ζήτηµα τoύτo κείται πέραv της δικαιoδoσίας τoυ 
Συµβoυλίoυ τoύτoυ, θα δώσω τηv ψήφov µoυ εvαvτίov 
τoυ ψηφίσµατoς. 
  Η συvεδρίασις αvαβάλλεται διά τηv επαύριov. 


