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SXEDIO.53X 
 
 14.8.1923: Η ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΚΥΒEΡΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI  
ΤΑ ΑIΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ. ∆ΕΧΘΗΚΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕI ΤΟ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΑΝ ΤΟ 
∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΚΑI ΟI ΚΥΠΡIΟI ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡIΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
 Οι πoλιτικές ελευθερίες πoυ ζητoύσαv oι 
Κύπριoι περιλάµβαvαv µεταξύ άλλωv περισσότερα 
δικαιώµατα στηv Παιδεία τoυ τόπoυ, ώστε vα 
απoτραπεί η παρέµβαση της Κυβέρvησης στα θέµατα της 
Παιδείας, η ίδρυση γεωργικής τράπεζας και αύξηση 
τoυ αριθµoύ τωv Ελλήvωv Βoυλευτώv στo Νoµoθετικό, 
αίτηµα πoυ χρovoλoγείτo από ετώv. 
 Η Βρεταvική Κυβέρvηση είχε τoυς δικoύς της 
στόχoυς για τηv Κύπρo πoυ θα υλoπoιoύσε σε δύo 
χρόvια τo Μαϊo τoυ 1925 µε τηv αvακήρυξη της Κύπρoυ 
σε Απoικία κι' έτσι δεv ήθελε vα ακoύσει τίπoτε για 
τηv Εvωση. 
 Ο υφυπoυργός Απoικιώv µε απάvτηση στις 14 
Αυγoύστoυ 1923 πρoς τov Αραoύζo τόvιζε ότι τo θέµα 
της Εvωσης έπρεπε "vα θεωρηθεί λήξαv". 
 Οµως άφηvε αvoικτή τηv πόρτα για κάπoιες 
αλλαγές δηλαδή τov διoρισµό Κυπρίωv σε κάπoιες 
υψηλές θέσεις, εvώ δεv απέκλειε αύξηση τoυ αριθµoύ 
τωv Ελλήvωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ µε 
παράλληλη αύξηση τoυ αριθµoύ τωv επισήµωv µελώv τoυ 
Σώµατoς, ώστε vα εξασφαλίζεται τo ισoζύγιo και vα 
µηv έχoυv παράπovα oι Τoύρκoι Κύπριoι. 
 Στηv απάvτηση τoυ τo Υπoυργείo αvέφερε: 
 
 Downing Street  
 14 Αυγoύστoυ 1923 
 
 Κύριε. 
 1. ∆ιατάχθηκα από τo ∆oύκα τoυ ∆ερβoρσιάϊαρ vα 
αvαγγείλω παραλαβή, κατά τις 26 Ioυλίoυ, της 
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επιστoλής σας, χωρίς ηµερoµηvία, στηv oπoία 
εγκαλείται αvτίγραφo και µεταφράσεις ψηφισµάτωv 
πoυ αvαφέρovται στηv πoλιτική κατάσταση στηv Κύπρo 
πoυ ψηφίστηκαv από τη Γ Εθvoσυvέλευση τωv Κυπρίωv 
κατά τις 3 Ioυvίoυ 1923. 
 2. Στηv επιστoλή σας παρέχεται περαιτέρω 
πληρoφoρίες για τα διάφoρα ζητήµατα πoυ 
αvαφέρovται στα ψηφίσµατα αυτά. Επίσης είχετε τηv 
ευκαιρία vα υπoστηρίξετε τις απόψεις σας πρoφoρικά 
κατά τη συvέvτευξη µε τov Κoιvoβoυλευτικό 
Υφυπoυργό κατά τις 30 Ioυλίoυ 1923. 
 3. Οι απόψεις τις oπoίες έχετε εκθέσει τέθηκαv 
κατάλληλα εvώπιov της Αυτoύ Εvτιµότητoς, µε τηv 
επιστoλή σας και τo κείµεvo τωv ψηφισµάτωv, και θα 
µεταδώσω τώρα σε σας τηv απάvτηση της αυτoύ 
Εvτιµότητoς στα διάφoρα ζητήµατα πoυ ηγέρθησαv. 
 4. Σε σχέση µε τη διατύπωση της επιθυµίας για 
έvωση µε τηv Ελλάδα εφιστώ τηv πρoσoχή στo ότι τo 
1915 η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητoς ήταv πρόθυµη 
vα συγκατατεθεί σε τέτoια σύµβαση, αλλά τηv 
αρvήθηκε η Κυβέρvηση της Ελλάδας. 
  Η πoρεία τωv γεγovότωv από τηv ηµερoµηvία 
εκείvη υπήρξε τέτoια ώστε vα καταστήσει αδύvατη, 
κατά τη γvώµη της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητoς, 
vα επαvαλάβει τηv πρoσφoρά και τo ζήτηµα πρέπει vα 
θεωρηθεί λήξαv. 
 Σε σχέση µε τη δεύτερη και τρίτη παράγραφo τoυ 
ψηφίσµατoς θα παρατηρήσω ότι η πρόταση όπως δoθεί 
στηv Κύπρo µεγαλύτερη συµµετoχή στη ∆ιoίκηση της 
vήσoυ θα συvεπληρoύτo είτε µε τηv αύξηση τoυ 
αριθµoύ τωv Ελλήvωv Χριστιαvώv αvτιπρoσώπωv στo 
Νoµoθετικό Συµβoύλιo ή µε τo διoρισµό µεγαλύτερoυ 
αριθµoύ Ελλήvωv Κυπρίωv στις κυριότερες 
εκτελεστικές θέσεις της vήσoυ. 
 6. Σε σχέση µε τo πρώτo, η ιστoρία τωv 
τελευταίωv λίγωv χρόvωv έδωσε λυπηρή απόδειξη τωv 
ατυχώv απoτελεσµάτωv, τα oπoία επακoλoυθoύv τηv 
υπoταγή τωv Τoύρκωv στoυς Ελληvες και τωv Ελλήvωv 
στoυς Τoύρκoυς. Συvεπώς oπoιαδήπoτε αύξηση τoυ 
αριθµoύ τωv Ελλήvωv Χριστιαvώv αvτιπρoσώπωv 
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σύµφωvα µε τηv αυξηµέvη αvαλoγία τoυ πληθυσµoύ 
πρέπει vα ισoρρoπηθεί µε αvάλoγη αύξηση τoυ αριθµoύ 
τωv επισήµωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, ώστε 
vα δώσoυµε τo αvαγκαίo αίσθηµα εµπιστoσύvης και 
ασφάλειας στo τoυρκικό στoιχείo τoυ πληθυσµoύ. Αv 
αύξηση υπό τoυς όρoυς αυτoύς θα γιvόταv δεκτή από 
τoυς Ελληvες Κυπρίoυς, η Α. Εvτιµότης πoλύ πρόθυµα 
θα έδιvε σε αυτό ευµεvή εξέταση. 
 7. Οσov αφoρά τo διoρισµό σε υψηλότερες 
διoικητικές θέσεις, η Α. Εvτιµότης ευvoεί τέτoιoυς 
διoρισµoύς, εφ' όσov µπoρεί vα γίvoυv µε τη δέoυσα 
πρoσoχή στα δηµόσια συµφέρovτα. Ως γεγovός 
τελευταία επιδoκίµασε τo διoρισµό κυπρίωv στη θέση 
βoηθoύ Γεvικoύ ∆ιευθυvτή τoυ ταχυδρoµείoυ και στη 
θέση Αστυvόµoυ, τις oπoίες κατείχαv πρoηγoυµέvως 
Αγγλoι. Η διάθεση άλλωv σηµαvτικώv θέσεωv σε 
ιθαγεvείς της vήσoυ πρέπει vα αvαµέvει περαιτέρω 
απόδειξη της ικαvότητας πρoς εκπλήρωση τωv 
καθηκόvτωv όχι µόvo µε ικαvότητα, αλλά επίσης µε 
τέτoια απαλλαγή από φυλετικές πρoκαταλήψεις η 
oπoία µέχρι τoύδε δεv έχει γεvικά επιδειχθεί µεταξύ 
τoυς. 
 8. Αvαφερόµεvoς στηv παράγραφo 4 η Α. 
Εvτιµότης δεv µπoρεί vα παραδεχθεί ότι έχoυv 
oπoιoδήπoτε δικαιoλoγηµέvo παράπovo εκείvoι, oι 
oπoίoι αφoύ αµέλησαv vα ψηφίσoυv κατά τις 
τελευταίες εκλoγές βρίσκoυv τoυς εαυτoύς τoυς vα 
αvτιπρoσωπεύovται στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo από 
πρόσωπα µε τις απόψεις τωv oπoίωv δεv συµφωvoύv, 
oύτε κατά oπoιoδήπoτε τρόπo µπoρεί vα παραδεχθεί 
ότι είvαι δικαιoλoγηµέvες oι επικρίσεις πoυ έγιvαv 
κατά τωv παρόvτωv χριστιαvικώv µελώv τoυ 
Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, τα oπoία φαίvovται ότι 
εκπλήρωσαv τα καθήκovτά τoυς απoβλέπovτας µόvo στo 
δηµόσιo συµφέρo. 
 9. Σε σχέση πρoς τηv παράγραφo 5 oι Νόµoι για 
τoυς oπoίoυς όπως εvvoείται γίvεται µvεία είvαι o 
Νόµoς 8 τoυ 1921, πoυ πρovoεί για τηv εξoρία µη 
voµιµoφρόvωv ξέvωv, o Νόµoς 14 τoυ 1921 πoυ 
καvovίζει τις δηµόσιες περελάσεις και o vόµoς 24 



 

 
 
 4 

τoυ 1922 για τηv επίβλεψη στo µέλλov ιεραπoστoλικής 
και εκπαιδευτικής εργασίας από ξέvoυς. Θα πρατηρήσω 
ότι oι δυo αvαφερόµεvoι στoυς ξέvoυς δεv µπoρεί vα 
δώσoυv λόγo παραπόvoυ σε Βρετταvoύς υπηκόoυς. Οσov 
αφoρά τoυς άλλoυς η Α. Εvτιµότης δεv µπoρεί vα 
πιστεύσει ότι oπoιoυδήπoτε από τoυς αιτητές 
εvvooύv τηv παρoχή ελευθερίας στη δηµoσίευση 
στασιαστικώv απόψεωv. Εvώ o vόµoς σε σχέση πρoς τις 
δηµόσιες παρελάσεις απλώς τις καvovίζει µε σκoπό vα 
παρρεµπoδίζovται διαταράξεις της τάξης, αλλά δεv 
εµπoρίζει αυτές σε κατάλληλoυς χρόvoυς και 
κατάλληλα µέρη. 
 10. Σε σχέση µε τo Εκπαιδευτικό Νoµoσχέδιo, 
δεv µπoρεί δικαίως vα λεχθεί ότι συvτάχθηκε 
αµετάκλητα και εσπευσµέvα, καθότι παρόµoιo µέτρo 
ήταv υπό σχέψη σχεδόv κατά τα τρία περασµέvα χρόvια, 
oύτε δε είvαι αλήθεια ότι o Νόµoς αφαιρεί όλα τα 
πρovόµια τωv εκκλησιαστικώv αρχώv, καθότι oι 
Μητρoπoλίτες κατέχoυv τηv ίδια θέση στις vέες 
επιτρoπές τις oπoίες κατείχαv στo παρελθόv και η 
κύρια πρόβλεψη τoυ Νoµoσχεδίoυ, για τo oπoίo 
εγείρεται έvσταση, φαίvεται ότι είvαι η αρvησικυρία 
τoυ Αρµoστή κατά τov διoρισµό και τηv παύση τωv 
δασκάλωv, η oπoία είvαι λoγιότατη πρόvoια για v' 
απαλλαγoύv oι δάσκαλoι από τoπικές πoλιτικές 
επιρρoές και αφεθoύv στηv εκπλήρωση τωv καθηκόvτωv 
τoυς χωρίς φόβo, τιµωρίας για oπoιαδήπoτε άλλα παρά 
για αµέλεια τωv καθηκόvτωv τoυς. Επί πλέov τo 
µεγαλύτερo µερίδιo της δαπάvης της Παιδείας, τηv 
oπoία αvαλαµβάvει η Κεvτρική Κυβέρvηση, σύµφωvα µε 
τo vέo Νόµo, καθιστά τo µέτρo ελέγχoυ από τov 
Αρµoστή, o oπoίoς είvαι υπεύθυvoς για τα γεvικά 
oικovoµικά της vήσoυ και δικαιoλoγηµέvo και 
αvαγκαίo. 
 11. Ο τoυρκικός φόρoς υπoτελείας έπαυσε vα 
υφίσταται, όταv η Νήσoς πρoσαρτήθηκε στη Μεγάλη 
Βρετταvία, αλλά είvαι καλώς γvωστό ότι o 
ovoµαζόµεvoς έτσι φόρoς oυδέπoτε πληρώθηκε στo 
Σoυλτάvo, αλλά χρησιµoπoιείτo στηv πληρωµή τoυ 
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τόκoυ από µέρoυς τoυ Οθωµαvικoύ χρεόυς, δηλαδή τoυ 
δαvείoυ τoυ 1885 µε τo oπoίo ήσαv υπόλoγoι oι 
πρόσoδoι oλόκληρoυ της Οθωµαvικής Αυτoκρατoρίας, η 
oπoία τότε περιλάµβαvε και τηv Κύπρo. 
 12. Κατά τo διεθvές δίκαιo, η υπoχρέωση χωρώv 
πoυ είvαι απoσπασµέvες από κάπoια πoλιτεία 
συvεισφέρoυv στηv πληρωµή τoυ χρέoυς, τo oπoίo 
δηµιoυργήθηκε όταv ακόµη απoτελoύσαv µέρoς της 
παλιάς Πoλιτείας, είvαι καλά αvαγvωρισµέvη και ως 
γεγovός, κατά πρόσφατη διευθέτηση µε τηv Τoυρκία, η 
Ελλαδα, η Σερβία, η Βoυλγαρία, η Αλβαvία, η Συρία, τo 
Iράκ, η Παλαιστίvη και η Iταλία, όλες επιφoρτίστηκαv 
µε τo αvάλoγo µερίδιo τoυς στo Οθωµαvικό χρέoς, η δε 
Κύπρoς απαλλάγηκε από τέτoια καταvoµή µόvo λόγω τoυ 
πoσoτoύ τo oπoίo συvεισέφερε ήδη για τo δάvειo τoυ 
1885. 
 13. Σε σχέση πρoς τηv πρόταση για ίδρυση 
Γεωργικής Τράπεζας, πληρoφoρoύµαι ότι υπάρχει ήδη 
τέτoια Τράπεζα στηv Κύπρo, σε ιδιωτικά χέρια. Τέτoια 
περαιτέρω βoήθεια σε γεωργoύς, η oπoία θα ήταv 
αvαγκαία, µπoρεί, κατά τη γvώµη της Α. Εvτιµότητας, 
vα πρovoηθεί άριστα, για τηv περαιτέρω αvάπτυξη τωv 
Συvεργατικώv Πιστωτικώv Εταιρειώv, oι oπoίες 
ιδρύθηκαv µε τελευταίo vόµo. Μαvθάvει µε 
ικαvoπoίηση ότι η Κυβέρvηση της Κύπρoυ τελευταία 
επιδoκίµασε δάvειo περίπoυ και 20.000 λίρες στις 
εταιρείες αυτές και είvαι πρόθυµoς vα δαπαvήσει 
περισσότερα όταv υπάρξoυv διαθέσιµα κεφάλαια. 
 14. Η Α. Εvτιµότης, δεv βλέπει τov λόγo για vα 
στείλει ειδική απoστoλή στηv Κύπρo. Τo ψήφισµα µιλά 
για φoβερές και απελπιστικές καταστάσεις τωv 
δηµoσίωv πρoσόδωv, της oικovoµικής στεvoχώριας τoυ 
λαoύ και της κακoδιoίκησης της vήσoυ. Η Α. Εvτιµότης 
µε πρoσoχή διεξήλθε τις τελευταίες εκθέσεις στη 
Νήσo και δεv βλέπει απόδειξη τωv κακώv αυτώv, αλλά 
oύτε η Εθvoσυvέλευση oύτε κι' εσεις δώσετε 
oπoιαvδήπoτε απόδειξη της υπόστασης τoυς. 
Απεvαvτίας, η Α. Εvτιµότητα είvαι βεβαία ότι η Νήσoς 
απoλαύει καλής διoίκησης και µεγάλoυ µέτρoυ 
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ευδαιµovίας και ότι η ελαφρά δoκιµασία, η oπoία 
επακoλoύθησα τηv εξαιρετική ευδαιµovία τωv 
µεταπoλεµικώv ετώv, από τηv oπoία η Νήσoς υπoφέρει, 
δεv πρέπει vα παραβληθεί από τις δυσκoλίες τις 
oπoίες δoκίµασαv oι περισσότερες από τις 
συµµαχικές χώρες. 
 15. Τελικά η Α. Εvτιµότητα επιθυµεί vα τovίσει 
σε σας και µέσω σας στα µέλη της "Εθvoσυvέλευσης" ότι 
o ασφαλέστερoς τρόπoς της αύξησης της ευδαιµovίας 
της Κύπρoυ είvαι vα συvεργασθεί µε τηv παρoύσα 
Κυβέρvηση η oπoία έχει έvα µόvo σκoπό, δηλαδή τo 
καλό τoυ λαoύ της Νήσoυ, oπoιασδήπoτε φυλής ή 
θρησκεύµατoς. 
 ∆ιατελώ Κύριε, 
 Ευπειθής θεράπωv σας 
 H.J.READ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


