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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξαρψξεζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κχπξν ήηαλ κηα θαηλνηφκα 

ελέξγεηα θαη κηα ξεμηθέιεπζε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ε 

νπνία πινπνηήζεθε ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ, ην 1878. Σν 

παξαρσξεζέλ, φκσο, «εκβξπψδεο» δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην δελ ηθαλνπνίεζε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ, ελψ θαη νη ίδηνη νη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη επηθεληξψζεθαλ 

ζηνπο ηξφπνπο απφδνζεο αηξεηνχ πκβνπιίνπ, δηαζθαιίδνληαο ηφζν ηηο εμνπζίεο ηνπ 

ηέκκαηνο, φζν θαη (εκκέζσο) ηα ζπκθέξνληα ηεο κεηνςεθνχζαο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο, 

κέζσ ηεο επηδίσμεο ηεο δηαξθνχο ηνπξθνβξεηαληθήο ζπλεξγαζίαο εληφο απηνχ. Ο 

θπιεηηθφο / εζληθφο δηαρσξηζκφο εληζρχζεθε πεξηζζφηεξν κε ηε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, κε ηε δηθαηνινγία φηη ζε πεξίπησζε εληαίνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ε 

πιεηνςεθνχζα ειιεληθή θνηλφηεηα ζα θαζφξηδε ηελ εθινγή φισλ ησλ βνπιεπηψλ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ησλ δηαηαγκάησλ 

κε ηα νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην αξρηθά ην 1878 θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κεηέπεηηα, ην 1882 θαη ην 1925, αιιά ηνλ ηξφπν πνπ απηφ ιεηηνπξγνχζε κέζσ 

ζεζκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ 

εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ θξηηεξίσλ εθινγήο, αιιά θαη κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. 

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαιχπηεη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπδεηήζεσλ εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηεξηγκέλε ζηε 

ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ. ε απηέο δηαθαίλνληαη νη 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηξηψλ πηεξχγσλ ηεο Βνπιήο (Βξεηαλψλ, Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ), αιιά θαη νη θαηά θαηξνχο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ζηφρν ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. 

πσο θαίλεηαη απφ ηε δηαηξηβή, κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, νη 

αηξεηνί βνπιεπηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα επίζεκα κέιε πξνζπαζνχζαλ λα ζέζνπλ ηηο 

βάζεηο νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, λα πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, ζε ήπην, αλαγλσξηζηηθφ θιίκα. Δληνχηνηο, εκθαλίζηεθαλ θαη ηα 

πξψηα ςήγκαηα αληηπνιίηεπζεο, θπξίσο απφ πιεπξάο ησλ Διιήλσλ κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ, πνπ εθθξάδνληαλ κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

κείσζεο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλψηεξσλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ. Με ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ, θαη ηελ έμαξζε ησλ ηδεψλ ηνπ εζληθηζκνχ αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, άξρηζαλ λα 

εθδειψλνληαη θαη νη πξψηεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Ηδηαίηεξα κε ηελ 

εθδήισζε ηνπ αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ 
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είρε σο απνηέιεζκα ηε ζθιήξπλζε ηεο πνιηηηθήο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ απέλαληη ζηελ 

ηνπηθή θπβέξλεζε, νη Σνχξθνη ζπλάδειθνί ηνπο πηνζέηεζαλ ζηάζε αληίδξαζεο έλαληη ησλ 

αηηεκάησλ ησλ πξψησλ, απνξξίπηνληάο ηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα βξεηαληθά επίζεκα κέιε. 

Οη ζρέζεηο ησλ δχν νκάδσλ ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ θαζνξίδνληαλ βέβαηα θαη απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, φπσο θαη ηηο πνιεκηθέο 

αλακεηξήζεηο κεηαμχ ηνπο, ή ην θιίκα ζπλελλφεζεο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, πνπ 

επέθεξε θαη ηελ αληίζηνηρε απμνκείσζε ηεο έληαζεο θαη ελίνηε θαη ηε ζπλεξγαζία 

Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ βνπιεπηψλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Απφ ηελ άιιε, ηελ 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ επηδίσθαλ θαη νη ίδηνη νη Βξεηαλνί. 

Ο ζηφρνο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θάζε πιεπξάο ζε φιε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ήηαλ κνλνδηάζηαηνο. Αθελφο φινη επηζπκνχζαλ ηε 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ. Αθεηέξνπ φκσο, νη κελ Βξεηαλνί 

επηδίσθαλ ηε δηαζθάιηζε ηεο θηήζεο θαη ηε δηνίθεζή ηεο ρσξίο πξνβιήκαηα, αλαδεηψληαο 

ηε ζπλερή ζχκπξαμε κε ηνπο Σνχξθνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη αθνινπζνχζαλ 

αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε πξνο ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έζεηαλ θπξίσο ην 

δήηεκα ηεο έλσζεο αθνινπζψληαο έληνλε «αληηδξαζηηθή πνιηηηθή» πξνο ηνπο Βξεηαλνχο. 

Σειηθψο, νη ζηάρηεο ηνπ Κπβεξλείνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931, έκειιε λα νδεγήζνπλ ζηελ 

νξηζηηθή απφζπξζε θαη ησλ, φπνησλ, ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ…  
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ABSTRACT 

 

The granting of a Legislative Council to Cyprus was an innovative action and a 

groundbreaking decision of the British Empire, which was implemented almost 

immediately after the acquisition of the island. This “embryonic” appointed Legislative 

Council, however, did not satisfy the inhabitants while British officials themselves focused 

on granting an elected Council; safeguarding, thus, the Crown rule, as well as the interests 

of the Turkish minority community through the pursuit of a continuous Turkish-British 

cooperation therein. Racial segregation was further amplified with the creation of separate 

electoral lists on the grounds that with a unified electoral body, the Greek majority 

community would determine the election of all members.  

The aim of this study is to present and examine the Orders by which the Legislative 

Council came into force, in 1878 and amended, thereafter, in 1882 and 1925, but also the 

way it operated through institutionalized procedures. In addition, an analysis of the mode 

of electing the Council’s members and the election criteria is made, followed by a brief 

presentation of the elections. 

The major part of this project covers the presentation and analysis of the 

Discussions within the Legislative Council, based on the Proceedings of the Council. From 

those, the political priorities of the three constituent elements (British, Greek and Turkish) 

and their endeavors for cooperation in order to promote the economic development of the 

island are expounded as they emerge. 

Specifically, up to the mid-1890s, elected members in cooperation with official 

members were trying to lay the organizational foundations of the island’s administration 

and to promote the improvement of living conditions for the inhabitants in a mild, 

reconnoitering climate. Nonetheless, the first grains of opposition appeared, mainly on the 

part of Greeks, and were expressed through the attempt to control the budget and reduce 

the salaries of senior British officials. With the passage of time and the surge of 

nationalism between the two communities, the first controversies began to manifest among 

their members. Especially with the onset of the archiepiscopical question and the growth of 

the Enosis movement, which resulted in the hardening of the Greek members’ policy, the 

Turks adopted a reactionary stance towards the formers’ requests, rejecting them in 

cooperation with the British official members.  The relations between the two groups of 

elected members were, of course, also determined by events in the motherlands, such as 

military conflicts, and the climate of understanding in Greco-Turkish relations, which 

brought about the corresponding fluctuation in the cooperation between Greek and Turkish 
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deputies in the Legislative Council.  On the other hand, the disruption of the relations 

between Greeks and Turks was also sought by the British themselves. 

The target of the representatives of each side throughout the period of the 

Legislative Council’s operation was not one-dimensional. On the one hand, everybody 

aspired for the improvement of the way of living of the people. On the other, however, the 

British sought to secure the possession and administration of the island without problems, 

achieving this through their continual collaboration with the Turks, who followed an 

opposition stance towards the Greeks; who, in turn, posed primarily the Enosis question, 

following an intense reactionary policy towards the British. The ashes of the Government 

House, nevertheless, in October 1931, covered all “constitutional liberties” of the Cypriot 

people…  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία έγηλε ήδε απφ ην πξψην έηνο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, αλ θαη ε πξψηε κνπ επαθή, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, κε ηελ 

θππξηαθή ηζηνξία έγηλε κφιηο ην 2002, κε ηε κειέηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ καζήκαηνο, ηνπ 

εζεινληηθνχ θηλήκαηνο ζην λεζί. Ζ γνεηεία ηεο απνδειηίσζεο ησλ πξψησλ εθεκεξίδσλ, 

θαη ν εληνπηζκφο ζηνηρείσλ γηα γεγνλφηα πνπ κνπ αθεγνχληαλ νη γεξαηφηεξνη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ κνπ θαιιηέξγεζαλ έληνλα ηελ αγάπε κνπ γηα απηή. Δληνχηνηο θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηεδξακάηηζαλ φινη νη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, νη νπνίνη κε θαζνδήγεζαλ πξνο ηελ έξεπλα κε επηζηεκνληθφ 

ηξφπν θαη ρσξίο ζπλαίζζεκα.    

 Δπραξηζηίεο πξσηίζησο νθείισ ζην δάζθαιφ κνπ, επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ, 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο, θ. Πέηξν Παπαπνιπβίνπ, ζηνλ άλζξσπν πνπ 

πίζηεςε ζηηο, φπνηεο, ηθαλφηεηέο κνπ θαη κνπ έθαλε ηελ ηηκή λα απνηειέζσ ηνλ πξψην 

εξεπλεηηθφ ηνπ ζπλεξγάηε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, θαη έπεηηα ηνλ πξψην ηνπ 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή. Ο θ. Παπαπνιπβίνπ αθηέξσζε ακέηξεηεο ψξεο ζπδεηήζεσλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο κνπ, αιιά, θαη θχξηα, γηα 

λα κνπ καηαιακπαδεχζεη ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ γηα ηελ επηζηεκνληθή αληίιεςε 

ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.  

 Δπηπξφζζεηα, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο πξψηνο κνπ κεηάδσζε ηελ 

αγάπε ηνπ γηα ηελ ηζηνξία θαη κε θαζνδήγεζε, θαηά ηηο αξρηθέο κνπ εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Γηψξγν Γεσξγή. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο 

βέβαηα νθείισ θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο, γηα ηηο ηδηαίηεξα 

επνηθνδνκεηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπο, ηνπο Καζεγεηέο, θ. Βαζίιε Καξδάζε θαη Κπξηάθν 

Γεκεηξίνπ, θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Ηάθσβν Μηραειίδε.  

 Ζ ζπγγξαθή ηεο αλά ρείξαο δηαηξηβήο ήηαλ κηα ηδηαίηεξα επίπνλε αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη επράξηζηε δηαδηθαζία, αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζκηιεχηεθαλ θηιίεο θαη ζρέζεηο, πνπ 

ζα θξαηήζνπλ. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε νδήγεζε ζε ζπλεξγαζία κε αμηφινγνπο 

επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη αζφξπβα, πνιιέο θνξέο, θαη ρσξίο λα επηδεηνχλ επηβξάβεπζε, 

ζπκβάιινπλ ζηελ θππξνινγηθή έξεπλα, απφ ηα δηθά ηνπο κεηεξίδηα. 

 Αλάκεζα ζε απηνχο, ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηψ, είλαη ην πξνζσπηθφ θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, νη νπνίνη δηαθπιάηηνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο θαη 

κνπ παξείραλ βνήζεηα ζηηο ακέηξεηεο ψξεο ζην Αλαγλσζηήξηφ ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

βέβαηα ήηαλ θαη ε βνήζεηα ηνπ Αξρεηνθχιαθα θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αξρείνπ ηεο Ηεξάο 

Αξρηεπηζθνπήο Κχπξνπ, αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο Σξάπεδαο 
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Κχπξνπ. Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηε δηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 

θαη Κέληξνπ Μειεηψλ Λεκεζνχ θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείνπ εθεκεξίδσλ ηνπ 

Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ. 

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζην Ίδξπκα Α.Γ. Λεβέληε γηα ηελ ηξηεηή 

ππνηξνθία πνπ κνπ παξείρε, ε νπνία κε ζηήξημε νηθνλνκηθά θαηά ηελ επίζθεςή κνπ ζην 

Λνλδίλν γηα ηελ έξεπλα ηφζν ζην The National Archives, φζν θαη ζηε Βξεηαληθή 

Βηβιηνζήθε. ηελ «πξνζσπηθή κνπ βηβιηνζήθε», ηνλ άλζξσπν δειαδή ν νπνίνο ήηαλ 

ζπλερψο ζην πιεπξφ κνπ γηα νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή επηζεκάλζεηο, ηνλ Κσζηή 

Κνθθηλφθηα, νθείισ επίζεο πνιιέο επραξηζηίεο.   

 πσο αλέθεξα θαη πην πάλσ, ε καθξφρξνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο αλά ρείξαο κειέηεο ζκίιεπζε θαη ελδπλάκσζε θηιίεο κε άηνκα, ηα νπνία κε 

βνήζεζαλ, εζηθά θαη πξαθηηθά, θαη ηνπο νπνίνπο νθείισ ζεξκέο επραξηζηίεο. Ο 

Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο, ε Μαξία Παλαγηψηνπ, ε Κσλζηαληίλα Κσλζηαληίλνπ, ε 

Έιελα Ησάλλνπ, ε Αλαζηαζία Υάκαηζνπ, ν Υξίζηνο Οηθνλνκίδεο θαη ε θεχε Καηζηάξε 

ήηαλ πάληα δίπια κνπ λα κε βνεζήζνπλ ζε δχζθνιεο ζηηγκέο… 

 Σέινο, ηελ επγλσκνζχλε κνπ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηελ παιηά θαη ηε λέα, γηα 

φια φζα κνπ πξφζθεξαλ. ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη ήηαλ πάληα δίπια κνπ, αιιά 

ηδηαίηεξα, ζηε νθία θαη ηνλ Κπξηάθν κνπ, νη νπνίνη ζηεξήζεθαλ ηελ παξνπζία κνπ, 

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο κνπ.  
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1. Δηζαγσγή 

 

Ζ ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ληφπησλ εθπξνζψπσλ ήηαλ 

κηα απφ ηηο πξψηεο ζεκαληηθέο ελέξγεηεο ησλ Βξεηαλψλ ζηελ Κχπξν. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ζε φια, ζρεδφλ, ηα βηβιία θαη ηηο κειέηεο ζρεηηθάκε ηελ πεξίνδν ηεο 

Αγγινθξαηίαο ζην λεζί γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφ. Δληνχηνηο, πέξαλ νξηζκέλσλ ζχληνκσλ 

αλαθνξψλ, θπξίσο ζηε δνκή ηνπ, γηα λα ηνληζηεί ν δηαηξεηηθφο ραξαθηήξαο πνπ ηνπ 

πξνζέδσζαλ νη Βξεηαλνί, απνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε εξγαζία γηα ηελ ίδξπζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ην έξγν πνπ επηηεχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, γηα ην πξψην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ηνπ 1878, δελ 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε εηδηθή κειέηε. Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε επηζηακέλα κε ηελ ίδξπζε 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 1882 θαη, θπξίσο ηηο πξψηεο εθινγέο γηα απηφ, ήηαλ ν 

Ρνιάλδνο Καηζηανχλεο («Δθιέγεηλ θαη Δθιέγεζζαη ζηηο πξψηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 

Αγγινθξαηίαο ην 1883», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ΥΥ, Λεπθσζία 

1994, ζζ. 309-345). Δίραλ πξνεγεζεί, βέβαηα θάπνηεο αλαθνξέο ζε πξνεγεζέληα βηβιία, 

φπσο ηνπ Αξρηγξακκαηέα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κχπξνπ, Charles Orr (Cyprus under British 

Rule, Λνλδίλν 1918, ζζ. 95-113) θαη ζην θιαζηθφ έξγν ηνπ Sir George Hill, A History of 

Cyprus (ηφκ. IV, Cambridge 1952, ζζ. 416-442), φπνπ αθηεξψζεθαλ εηδηθά θεθάιαηα γηα 

ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Πξφζθαηα, αλ θαη φρη κε απηφ σο θχξην αληηθείκελν, εθδφζεθε 

ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Βαζίιε Πξσηνπαπά (Δθινγηθή ηζηνξία ηεο Κχπξνπ: πνιηηεπηέο, 

θφκκαηα θαη εθινγέο ζηελ Αγγινθξαηία, 1878-1960, Αζήλα 2012), κε κεγάιν ηκήκα ηεο λα 

αλαθέξεηαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, κε ζεκαληηθά λέα ζηνηρεία γηα ηηο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο θαη ηνλ ηξφπν εθινγήο. Πέξα απφ απηά, δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξά ζε κεκνλσκέλεο 

πεξηφδνπο, ή ζε γεληθφηεξα έξγα κε πην αμηνζεκείσηεο ηηο εξγαζίεο ηνπ George S. 

Georghallides, (A political and administrative history of Cyprus, 1918-1926: with a survey 

of the foundations of British rule, Λεπθσζία 1979 θαη Cyprus and the governorship of Sir 

Ronald Storrs: the causes of the 1931 crisis, Λεπθσζία 1985). Σέινο, εθηεηακέλεο 

αλαθνξέο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ππάξρνπλ 

ζηo έξγν ηνπ πνιηηεπηή Φίιηνπ Εαλλέηνπ (Ηζηνξία ηεο Νήζνπ Κχπξνπ απφ ηεο αγγιηθήο 

θαηνρήο κέρξη ζήκεξνλ, ηφκνη Β΄-Γ΄, Λάξλαθα 1911-1912), ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη 

βνπιεπηήο γηα δχν πεξηφδνπο.          

 Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα θαιχςεη απηφ ην βηβιηνγξαθηθφ θελφ. Πέξα απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνξηζκέλνπ πκβνπιίνπ, ζα εμεηαζηνχλ ηα 

γεγνλφηα θαη ην ζθεπηηθφ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ αηξεηνχ πκβνπιίνπ, ηνπ 
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ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ, αιιά θαη ε εμέιημή ηνπ, κέρξη ηε δηάιπζή 

ηνπ, κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1931. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ, ζα εμεηαζηεί αλαιπηηθά ην θνηλνβνπιεπηηθφ έξγν, κε επίθεληξν ηηο πνιηηηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη ηελ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, Σνχξθσλ θαη Βξεηαλψλ 

κειψλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ λνκνζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηεο εμέιημεο ηεο κνξθήο 

θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Παξάιιεια, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο πεξίπησζεο ηεο 

Μάιηαο, ε νπνία απνηειεί ην πιεζηέζηεξν παξάδεηγκα ζηελ Κχπξν, ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ ζπκβνπιίσλ ζηηο δχν πεξηνρέο. 

 Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ δηνξηζκέλνπ 

πκβνπιίνπ, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε απφ ην 1878 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1883. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα κέιε ηνπ, ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο απηνχ θαη ζηα δεηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ, 

ελψ παξνπζηάδνληαη θαη ηα αηηήκαηα γηα αλαζεψξεζή ηνπ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 

 Σν ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν είλαη θαη ην εθηελέζηεξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

θαηαπηάλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ δηεξγαζηψλ ζην Λνλδίλν, θαη ηεο 

αιιεινγξαθίαο κε ηελ θπβέξλεζε ζην λεζί γηα ηελ παξαρψξεζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηελ Κχπξν. Θα αλαιπζεί επίζεο ε πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, κε ζηφρν ηελ εθινγή βνπιεπηψλ κε θαζαξά ηνπηθά 

θξηηήξηα (θεθάιαην 5).  

 Σα ππφινηπα θεθάιαηα (6-14) απνηεινχλ θαη ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζηα 

νπνία αλαιχεηαη ε δξάζε ησλ βνπιεπηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο, θαηά λνκνζεηηθή πεξίνδν, κε 

βάζε θπξίσο ηα Πξαθηηθά ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σαπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη νη 

αλαθνξέο ζηνλ ηχπν θαη ηα ζρφιηα ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ, ψζηε λα δηαθαλεί θαη ν 

επξχηεξνο αληίθηππνο ησλ ζπδεηήζεσλ ηφζν ζηελ θνηλσλία, φζν θαη θαηά ηε ιήςε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. 

 Σα θεθάιαηα απηά δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ηηο λνκνζεηηθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο 

άξρηδαλ κεηά ηηο γεληθέο εθινγέο θαη ηεξκαηίδνληαλ κε ηε δηάιπζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ απφ ηνλ Αξκνζηή / Κπβεξλήηε. Σν γεγνλφο φηη νη γεληθέο εθινγέο πνπ 

πξνεγνχληαλ θάζε λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ ηξνπνπνηνχζαλ ηε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη αιινίσλαλ θαη ηηο εζσηεξηθέο ηζνξξνπίεο, απνδείρζεθε ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ δχν θεθάιαηα, ζηα νπνία, 

γηα εηδηθνχο ιφγνπο, πεξηιακβάλνληαη δχν λνκνζεηηθέο πεξίνδνη. Απηά είλαη ην 10
ν
 

θεθάιαην, ην νπνίν θαιχπηεη ηε δεθαεηία 1901-1911, αθνχ θαηά ηελ πεξίνδν απηή ν 

αληίθηππνο ηνπ αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο ήηαλ έληνλνο, ηφζν ζηηο εξγαζίεο εληφο ηνπ 
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πκβνπιίνπ, φζν θαη ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. 

Σν θεθάιαην 14, εθηφο απφ ηελ πεξίνδν 1925-1930, πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίνδν 1930-

1931, ιφγσ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ηεο ηειεπηαίαο πνπ απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν 

θεθάιαην ηεο δσήο ηεο θππξηαθήο Βνπιήο. 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε εηδηθή κε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην βηβιηνγξαθία, πέξα 

απφ ηα βηβιία θαη ηηο κειέηεο ζηα νπνία έγηλε αλαθνξά πξνεγνπκέλσο θαη, βεβαίσο ηε 

γεληθφηεξε ηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή γηα ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο ε νπνία 

κειεηήζεθε, είλαη ειάρηζηε. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίρηεθε 

θπξίσο ζε πξσηνγελέο πιηθφ.  

 Κχξηα πεγή έξεπλαο απνδείρζεθαλ ηα Πξαθηηθά ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο 

κεγάινο ηνπο φγθνο (πέξαλ ησλ 15,600 ζειίδσλ) αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δελ αθνινπζείην 

κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαηαγξαθήο, πξνθάιεζε επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο. 

πγθεθξηκέλα, ηα πξψηα ρξφληα ηα πξαθηηθά απηά ήηαλ ρεηξφγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο 

ηνπο (αγνξεχζεηο, ζπλεδξίεο θαη απνθάζεηο) θαηαγξάθνληαλ επηγξακκαηηθά. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο, θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο εηζήρζε ε δαθηπινγξάθεζε, 

ελψ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθνληαλ κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα νη 

θνηλνβνπιεπηηθέο αγνξεχζεηο ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ θαη ησλ επηζήκσλ κειψλ, θάηη πνπ 

δηεπθνιχλεη θαη ην έξγν ηνπ εξεπλεηή. Οιφθιεξε ε ζεηξά ησλ Πξαθηηθψλ βξίζθεηαη ζηα 

The National Archives, ζην Λνλδίλν, κε ηνλ θσδηθφ αλαθνξάο CO69: Colonial Office: 

Cyprus, Sessional Papers. Αληίγξαθφ ηνπο θπιάζζεηαη επίζεο ζηε Βηβιηνζήθε ηεο 

Βνπιήο θαη, έλα κέξνο ηνπο, ζην Κξαηηθφ Αξρείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηνλ 

θσδηθφ V28. 

 Πέξαλ ηνχησλ, έγηλε έξεπλα ζε κεγάιν φγθν αδεκνζίεπησλ εγγξάθσλ ηνπ 

ππνπξγείνπ Απνηθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα The National Archives, ζην Λνλδίλν, θπξίσο 

ζηε ζπιινγή CO67 γηα ηελ πεξίνδν 1878-1931, θαη ησλ ζπιινγψλ ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ 

ζηε Λεπθσζία, κε θσδηθνχο αλαθνξάο SA1 (Secretariat Archives 1) πεξίνδνο 1880-1931, 

SAO2 (Secretariat Archives Occupation 2) θαη SAO3 (Secretariat Archives Occupation 3) 

γηα ηελ πεξίνδν 1878 θαη 1879 αληίζηνηρα. Σέινο, έξεπλα δηεμήρζε θαη ζην Αξρείν ηεο 

Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κχπξνπ, ηδηαίηεξα ζηα Αξρεία ησλ Αξρηεπηζθφπσλ σθξνλίνπ, 

Κπξίιινπ Β΄ θαη Κπξίιινπ Γ΄. Μειεηήζεθε επίζεο θαη ε αιιεινγξαθία ηνπ Αξκνζηή κε 

ην ππνπξγείν Απνηθηψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε θαηά πεξηφδνπο, γηα ρξήζε απφ ηε Βνπιή 

ησλ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ηα Πξαθηηθά ηεο ίδηαο Βνπιήο (Hansard Parliamentary 

Debates).  

 Δθηφο απφ ηελ αξρεηαθή εξγαζία, κειεηήζεθε ζε έθηαζε θαη ν ηχπνο ηεο επνρήο. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο ρξνληθήο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ε εξγαζία, απνθαζίζηεθε λα 
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κειεηεζνχλ αξρηθά δχν εθεκεξίδεο, πνπ θάιππηαλ νιφθιεξε ηελ πεξίνδν. Έηζη επηιέγεθε 

ε Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία εθδηδφηαλ ζηελ πξσηεχνπζα, θαη ε εθεκεξίδα Αιήζεηα, ηεο 

Λεκεζνχ. Παξάιιεια φκσο, θαη αλάινγα κε ηελ επνρή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιιεο 

εθεκεξίδεο, φπσο ε Διεπζεξία, επίζεο ηεο πξσηεχνπζαο, ε Πάθνο, ηεο νκψλπκεο πφιεο, 

ην Νένλ Κίηηνλ, ηεο Λάξλαθαο, θνθ. εκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ πξέπεη λα δεισζεί, γηα λα 

κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε ζηνλ αλαγλψζηε, είλαη ε αλαγξαθή ησλ εκεξνκεληψλ ζηελ 

εξγαζία απηή. Οη εκεξνκελίεο ησλ εθεκεξίδσλ θαηαγξάθεθαλ φπσο αλαγξάθνληαλ ζηα 

θχιια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Τπήξραλ, δειαδή, εθεκεξίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ζηα δχν εκεξνιφγηα (παιαηφ θαη λέν), άιιεο, ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηεο Αγγινθξαηίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ην παιηφ, πνπ ίζρπε ζην λεζί γηα 

ηνπο Έιιελεο Οξζφδνμνπο κέρξη θαη ηηο 9 Μαξηίνπ 1924. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε φζα 

έγγξαθα απνζηέιινληαλ απφ ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Αληίζεηα, ηα επίζεκα 

βξεηαληθά έγγξαθα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία ζην «λέν» (γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην), φπσο θαη 

νη εκεξνκελίεο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.   

Ζ απνπζία νινθιεξσκέλεο ζπιινγήο ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ ζην λεζί, αιιά 

θαη ην γεγνλφο φηη κέρξη θαη ην ηέινο ζρεδφλ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ απηέο εθδίδνληαλ 

ζηελ νζσκαληθή γξαθή, καο εκπφδηζαλ λα κειεηήζνπκε ηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο. 

Παξφια απηά, ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαη ηεο ζεκαληηθήο δξάζεο θαη ηνχξθσλ βνπιεπηψλ 

ζην πκβνχιην, νη πνιηηηθέο απφςεηο ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη θαη ζηα πξαθηηθά, έγηλε 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο. εκαληηθή 

βνήζεηα καο παξείραλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα νη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηνπ Altay Nevzat 

(Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave, Oulu 2005), θαη ηνπ ψηνπ 

Κησξή (Σνπξθνθχπξηνη. Απφ ην πεξηζψξην ζην ζπλεηαηξηζκφ (1923-1960), Αζήλα 2013). 

ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο, ε ρξήζε ησλ εζληθψλ / ζξεζθεπηηθψλ επηζέησλ κνπζνπικάλνο, 

κσακεζαλφο, Οζσκαλφο θαη Σνχξθνο γίλεηαη πάληνηε ζπλεθδνρηθά, θαη πξνζδηνξίδεη ηα 

κέιε ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ηεο Κχπξνπ.  

πσο έρεη αλαθεξζεί, ε εξγαζία απηή ζηνρεχεη, αλάκεζα ζε άιια, ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαρψξεζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζην λεζί, θαη ζηηο δηάθνξεο εηζεγήζεηο ή πξνζπάζεηεο ησλ Βξεηαλψλ γηα 

αλαζεψξεζή ηνπ, κε ζηφρν πάληνηε ηνλ έιεγρφ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηε ζηάζε πνπ 

ηεξνχζαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ νη αηξεηνί βνπιεπηέο απφ ηε κηα θαη ηα επίζεκα κέιε απφ 

ηελ άιιε, παξνπζηάδνληαλ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζνληαλ ζε θάζε λνκνζεηηθή πεξίνδν, 

αιιά θαη νη θνηλνβνπιεπηηθέο αληηπαξαζέζεηο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν εληνπηζκφο 

ησλ πξψησλ αμηφινγσλ θνηλνβνπιεπηηθψλ αςηκαρηψλ κεηαμχ ησλ ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ 

βνπιεπηψλ, θαη ν ιφγνο πνπ νδήγεζε ηνπο δεχηεξνπο ζε κηα δηαξθή ζχκπξαμε κε ηνπο 
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Βξεηαλνχο, κε ζηφρν ηελ απφξξηςε ησλ ειιεληθψλ πξνηάζεσλ. Κχξηνη παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχζαλ ηελ εθδήισζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο δηάζηαζεο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην 

ήηαλ ε ππνβνιή ηεο ελσηηθήο αμίσζεο απφ ηνπο Έιιελεο θαη ην δήηεκα ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ηα ειιεληθά αηηήκαηα ελνρινχζαλ θαη ηνπο αλψηεξνπο 

βξεηαλνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, αλάινγα κε ηε δηαθξηηηθφηεηα, ηε κφξθσζε θαη ηε 

δηάζεζε θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ εθάζηνηε Αξκνζηή / Κπβεξλήηε κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εζληθηζκνχ ζην 

λεζί, αιιά θαη ησλ ειιελνηνπξθηθψλ εληάζεσλ ή πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζηάζεο ησλ αηξεηψλ κειψλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί θαη λα εμεγεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ νξηζκέλσλ 

κειψλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ νκνεζλψλ ηνπο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ είρε. Σέινο, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο βνπιεπηέο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηελ 

αληηπνιηηεπηηθή ηνπο ζηάζε αιιά θαη ηηο ζπκκαρίεο πνπ αλαπηχζζνληαλ κεηαμχ ησλ 

αηξεηψλ κειψλ.  
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2. Ζ εμέιημε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία.  

Ζ πεξίπησζε ηεο Μάιηαο 

 

Ζ εμάπισζε ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κέζσ ηεο απνηθηαθήο επέθηαζεο ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ζε φιεο ηηο επείξνπο, παξά ην γεγνλφο φηη αθνινχζεζε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνζπάζεηεο άιισλ κεγάισλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ ηεο λεφηεξεο επνρήο (Ηζπαλία, 

Πνξηνγαιία, Οιιαλδία), ππήξμε καθξνβηφηεξε θαη επξχηεξε. Ζ πξνζπάζεηα αξρηθά γηα 

θαηάιεςε «απνκαθξπζκέλσλ εδαθψλ θαηνηθεκέλσλ απφ βάξβαξνπο κε ρξηζηηαλνχο 

θαηνίθνπο», φπσο θαζφξηδε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα πξνο ηνπο πξψηνπο εμεξεπλεηέο, κε 

αληάιιαγκα ηελ απφιπηε ηνπο θπξηαξρία ζε απηά - αθφκα θαη ην δηθαίσκα λα λνκνζεηνχλ 

- δελ ζηέθζεθε κε επηηπρία.
1
  

 Οη πξνζπάζεηεο επαλήξρηζαλ ηνλ 17
ν
 αηψλα, φηαλ, θαη πάιη κε δηαηάγκαηα ηνπ 

λεναλαθεξπρζέληα βαζηιηά Ηαθψβνπ Α΄, αγγιηθέο εηαηξίεο ίδξπζαλ απνηθίεο ζηελ 

ακεξηθαληθή ήπεηξν, ζηε Βηξηδίληα (Virginia) θαη ζηε Νέα Αγγιία (New England).
2
 Ζ 

δεκηνπξγία απνηθηψλ ζπλερίζηεθε θαη ζηηο άιιεο επείξνπο κε ζρεηηθή επηηπρία ηα επφκελα 

ρξφληα, κε ζηφρν πάληα ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε λέσλ εδαθψλ 

αξρηθά,
3
 αιιά θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο απηνθξαηνξηθήο ππφζηαζεο ηεο 

Βξεηαλίαο θαη ην ζξεζθεπηηθφ πξνζειπηηζκφ.
4
 Γηα απηφ ην ιφγν, ηα ζπζηήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε απηέο ζηεξνχληαλ αληηπξνζσπεπηηθνχ ραξαθηήξα, 

παξά ην γεγνλφο φηη έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηνπο Βξεηαλνχο γηα ηελ απφδνζε νξηζκέλσλ 

πξνλνκίσλ ζε θνξείο ηεο απνηθίαο, φπσο ηνπ ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, νξηζκέλεο απφ απηέο απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ηα 

                                                             
1 Arthur Mills, Colonial Constitutions: An Outline of the Constitutional History and Existing Government of 

the British Dependencies, Λνλδίλν 1856, ζζ. xxxii-xxxiii, C.W. Prosser and M. Sharp, A Short 

Constitutional History of England, Μεγάιε Βξεηαλία 1938, ζει. 237. 
2 Γηα ηελ εμάπισζε ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηα δπηηθά, κέζσ ησλ δηάθνξσλ εηαηξηψλ βι. θπξίσο ηα 
θιαζηθά έξγα C. P. Lucas, The Beginnings of English Overseas Enterprise, Ομθφξδε 1917 θαη Hugh Edward 

Egerton, A Short History of British Colonial Policy, Λνλδίλν 1897, ζζ. 13-54. Βι. επίζεο Nicholas Canny 

(επ.), The Oxford History of the British Empire: Volume I: The Origins of Empire: British Overseas 

Enterprise to the Close of the Seventeenth Century, Ομθφξδε 1998, C.S.S. Higham, History of the British 

Empire, Λνλδίλν 1934, ζζ. 1-23. 
3 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1714 θαη 1734 ςεθίζηεθαλ 29 λφκνη ζρεηηθά κε ην απνηθηαθφ 

εκπφξην θαη ζπλαθή δεηήκαηα. Philippa Levine, The British Empire. Sunrise to Sunset, Μεγάιε Βξεηαλία 

2007, ζει. 13. 
4 William Harrison Woodward, An Outline History of the British Empire from 1500 to 1932, Cambridge 

1939, ζει. 47, Σνπ ηδίνπ, A Short History of the Expansion of the British Empire 1500-1930, Cambridge 

1952, ζζ. 64-84. Βι. ελδεηθηηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο East India Company: John A. R. Marriot, English 
Political Institutions, An Introductory Study, Ομθφξδε4 1938, ζζ. 322-323, Lawrence James, The Rise and 

Fall of the British Empire, Μεγάιε Βξεηαλία 1994, ζζ. 3-48.    
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κέιε πνπ ζα ηνπο εθπξνζσπνχζαλ, ζχκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα, φπσο ε ζξεζθεία θαη 

ε θνξνιφγεζε.
5
 

Πέξαλ φκσο ησλ εμεξεπλήζεσλ, ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία πξνζηέζεθαλ 

εδάθε πνπ απνθηήζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ πνιεκηθψλ ζπκθσληψλ ηεο κε ηηο άιιεο – 

ερζξηθέο – δπλάκεηο ηεο επνρήο.
6
 Ζ επέθηαζή ηεο έθηαζε ην απφγεηφ ηεο ζηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νχ 

αηψλα, φηαλ θαηαιάκβαλε ζρεδφλ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο 

γεο, θαη εδάθε φπνπ θαηνηθνχζε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο πιεζπζκνχ.
7
  

ζνλ αθνξά ηε ζπληαγκαηηθή δνκή ηνπο, νη δηάθνξεο θηήζεηο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε πεξηιάκβαλε ηηο 

απνηθίεο κε αληηπξνζσπεπηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηηο κεγάιεο απηνθπβεξλνχκελεο θηήζεηο. 

Ζ δεχηεξε απνηειείην απφ ηηο απνηθίεο πνπ θπβεξλνχληαλ ζρεδφλ απηαξρηθά απφ 

δηνξηζκέλν Κπβεξλήηε-Γηνηθεηή, ν νπνίνο ινγνδνηνχζε απνθιεηζηηθά ζην αξκφδην 

ππνπξγείν ζην Λνλδίλν. Τπήξραλ, ελδηάκεζα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, θαη απνηθίεο πνπ 

ηνπο παξαρσξήζεθε αληηπξνζσπεπηηθφ λνκνζεηηθφ ζψκα, αιιά φρη θαη εθηειεζηηθή 

εμνπζία. Σέινο, ππήξραλ πεξηνρέο, νη νπνίεο είηε αλήθαλ απιά ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο, είηε δηνηθνχληαλ απφ εηαηξίεο.
8
 

Ζ εμέιημε ηεο κνξθήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπκβνπιίσλ πνπ 

παξαρσξήζεθαλ ζηηο απνηθίεο ήηαλ ζηαδηαθή. Αξρηθά, δηαδξακάηηδαλ ηνλ αληίζηνηρν ξφιν 

ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηε κεηξφπνιε: ζπκβνχιεπαλ θαη ζηήξηδαλ ηνλ Κπβεξλήηε, 

ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ηνλ Βαζηιηά.
9
 Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ 17

ν
 

αηψλα, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ηαπηίδνληαλ κε απηέο ηνπ Κπβεξλήηε-Γηνηθεηή ησλ απνηθηψλ: 

ζπκκεηείραλ ζηελ εθηειεζηηθή, ζηε λνκνζεηηθή θαη ζηε δηθαζηηθή εμνπζία. Έπεηηα 

δηαρσξίζηεθαλ νη εμνπζίεο απηέο, θαη δεκηνπξγήζεθαλ δχν μερσξηζηά ζπκβνχιηα, ην 

                                                             
5 P. Levine, The British Empire, φ.π., ζει. 35. Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξψησλ απνηθηψλ βι. D.L. Keir, The 

Constitutional History of Modern Britain 1485-1937, Λνλδίλν 1938, ζζ. 345-347 θαη C. Prosser and M. 

Sharp, A Short Constitutional, φ.π., ζει. 237. Γηα ηηο πξψηεο ακεξηθαληθέο απνηθίεο γεληθά βι. W. 

Woodward, An Outline History, φ.π., ζζ. 59-68, C. Higham, History, φ.π., ζζ. 1-23, P. Levine, The British 

Empire, φ.π., ζζ. 31-37.   
6 Με ηε πλζήθε ηεο Οπηξέρηεο (1713), ε Γαιιία παξαρψξεζε ζηελ Αγγιία ην λεζί ηεο Νέαο Γεο 

(Newfoundland), ηε Νέα θσηία (Nova Scotia) θαη ην λεζί ηνπ Αγίνπ Υξηζηφθνξνπ ελψ ε Ηζπαλία ην 
Γηβξαιηάξ θαη ηε Μηλφξθα, παξάιιεια κε άιια πξνλφκηα, βι. C. Higham, History, φ.π., ζζ. 55-57, A. Mills, 

Colonial Constitutions, φ.π., ζει. xxxv θαη W.H. Woodward, An Outline History, φ.π., ζζ. 92-93. Γηα ηελ 

πνιεκηθή επέθηαζε ηεο Απηνθξαηνξίαο βι. L. James, The Rise, φ.π., ζζ. 51-168.   
7 J. Marriot, English Political Institutions, φ.π., ζει. 307. Γηα κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πξνζάξηεζεο 

εδαθψλ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία βι. W.H. Mercher and A.E. Collins, The Colonial Office List for 

1899, Λνλδίλν ρρ, ζζ. 22-23. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο Απηνθξαηνξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνδνζέληα 

ζπληάγκαηα βι. J. Marriot, English Political Institutions, φ.π., ζζ. 306-335.    
8
 Γηα ην δηαρσξηζκφ βι. A. Mills, Colonial Constitutions, φ.π., ζζ. 15-22, J. Marriott, English Political 

Institutions, φ.π., ζζ. 308-309. Ζ αλαθνξά παξαδεηγκάησλ δελ ζα ήηαλ ρξήζηκε, αθνχ ζπρλά ηα 

παξαρσξεζέληα ζπληάγκαηα ζηηο θηήζεηο κεηαβάιινληαλ.  
9 Ian K. Steele, “The Anointed, the Appointed, and the Elected: Governance of the British Empire, 1689-
1784”, P.J. Marshall (επ.), The Oxford History of the British Empire, vol. II. The Eighteenth Century, 

Ομθφξδε 1998, ζει. 107. 
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Ννκνζεηηθφ θαη ην Δθηειεζηηθφ. κσο, φπσο αλαθέξεη ν Μ. Wight, ε εμέιημε απηή δελ 

νθεηιφηαλ ζηηο «δπλάκεηο πξνζαξκνγήο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, αιιά ζηηο νδεγίεο ηνπ 

ηέκκαηνο πξνο ηνλ Κπβεξλήηε»
10

.   

Σα δηαηάγκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ππεξαηιαληηθψλ απνηθηψλ πξνο ηηο 

δηάθνξεο Δηαηξείεο, ηφληδαλ θαη ηελ ηζρχ πνπ ζα είρε ε αγγιηθή λνκνζεζία ζε απηέο.
11

 Ζ 

αλάπηπμε φκσο ησλ θνηλνηήησλ θαη ε εκπεηξία πνπ απνθηάην απφ ηε δηνίθεζή ηνπο, αιιά 

θαη ε επέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο απηνθξαηνξίαο, νδήγεζε αλαπφθεπθηα ζηελ αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ.
12

 Ζ εμέιημε ησλ ηνπηθψλ λνκνζεηηθψλ 

ζσκάησλ είρε δηάθνξα ζηάδηα, πνιιέο θνξέο δπζδηάθξηηα, αλάινγα πάληνηε θαη απφ ην 

κνξθσηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο θάζε απνηθίαο.
13

 Ο 

γεληθφο θαλφλαο επέβαιιε αξρηθά ηελ ίδξπζε κηαο δηνηθεηηθήο αξρήο (Κπβεξλήηε)
14

, ζηελ 

νπνία έπεηηα ζα πξνζηίζνληαλ εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη. Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε 

κεηαθνξά ηνπ θπξίσο λνκνζεηηθνχ έξγνπ απφ ην Λνλδίλν ζηελ απνηθία θαη ηέινο ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο ζε δηνξηζκέλν πκβνχιην θαη Δθιεγκέλε 

πλέιεπζε, ζηα πξφηππα ηεο Άλσ θαη Κάησ Βνπιήο ζην Λνλδίλν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο Βηξηδίληα, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε απαξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ απνηθηαθνχ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ αξρηθά, ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζή ηεο, δελ 

πξνβιεπφηαλ ε χπαξμε Κπβεξλήηε ζε απηή, αιιά ελφο δηνξηζκέλνπ, απφ ην Λνλδίλν, 

13κεινχο ζπκβνπιίνπ, κε νπζηψδεηο λνκνζεηηθέο εμνπζίεο, ην νπνίν ζα είρε θαη ηελ 

επζχλε εθινγήο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ. Έπεηηα, κε λέν δηάηαγκα θαηαξγήζεθε ην πκβνχιην 

θαη δηνξίζηεθε έλαο Κπβεξλήηεο, κε ηε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ 

ζψκαηνο. Σν 1619, κε ηελ παξαρψξεζε αληηπξνζψπεπζεο, 22 εθιεγκέλνη άπνηθνη 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαθπβέξλεζε καδί κε ην πκβνχιην θαη ηνλ Κπβεξλήηε.
15

 Παξφκνηα 

πνξεία είραλ θαη ηα ζπκβνχιηα ζηηο Βεξκνχδεο, φπνπ παξαρσξήζεθε έλα ζπκβνχιην πνπ 

απνηειείην απφ εθιεγκέλα θαη δηνξηζκέλα κέιε εμ εκηζείαο γηα λα βνεζά ηνλ Κπβεξλήηε, 

θαη ζηε Μαζαρνπζέηε, φπνπ νη «ειεχζεξνη» θάηνηθνη αξρηθά εμέιεγαλ ηνπο «Βνεζνχο ηνπ 

Κπβεξλήηε» θαη έπεηηα εθπξνζψπνπο ηνπο.
16

 Μέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, φιεο 

                                                             
10 Martin Wight, The Development of the Legislative Council 1606-1945, Λνλδίλν 1948, ζει. 24.   
11 H. E. Egerton, A Short History, φ.π., ζει. 17. 
12 C. Prosser and M. Sharp, A Short Constitutional, φ.π., ζει. 237, M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 25-

26, C. Higham, History, φ.π., ζζ. 127-138. 
13 J. Marriott, English Political Institutions, φ.π., ζει. 316. 
14 Γηα ηηο εμνπζίεο ηνπ Κπβεξλήηε, ν νπνίνο αληηπξνζψπεπε ην ηέκκα ζηηο πξψηεο απνηθίεο βι. I. Steele, 

“The Anointed”, φ.π., ζζ. 110-111. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν Κπβεξλήηεο είρε πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο απφ 

ηνλ ίδην ην Βαζηιηά ζην Λνλδίλν. 
15 M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 26-27, J. Keir, The Constitutional History, φ.π., ζει. 346. Γηα ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηε Βηξηδίληα βι. W. Woodland, A Short History, φ.π., ζζ. 84-93, W. Woodward, An 

outline history, φ.π., ζζ. 59-64. 
16 M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 26-27. Γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηε Μαζαρνπζέηε βι. J. Keir, 

The Constitutional History, φ.π., ζζ. 346-347, W. Woodland, A Short History, φ.π., ζζ. 99-103, W. 
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ζρεδφλ νη απνηθίεο ηεο Βξεηαλίαο απέθηεζαλ έλα δηκεξέο λνκνζεηηθφ ζψκα, κε εθιεγκέλε 

πλέιεπζε θαη δηνξηζκέλν πκβνχιην, ζχζηεκα ην νπνίν έκεηλε γλσζηφ σο «old 

representative system».
17

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Μ. Wight, ήηαλ 

ν δηνξηζκφο ζηα ζπκβνχιηα φρη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ (ex officio), αιιά «ησλ πην πηζηψλ 

θαη νπζησδψλ θαηνίθσλ ηεο απνηθίαο», κε βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηνλ Κπβεξλήηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

ηειεπηαίνο εμαξηνχζε ηελ θπξηαξρία ηνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ απεηιή γηα παχζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ θαη απφ ην ζπκθέξνλ ησλ ηνπηθψλ ειίη, ζε αληίζεζε κε 

κεηέπεηηα, νπφηαλ ε εμνπζία ηνπ ζα ζηεξηδφηαλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα ex officio 

κέιε.
18

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ θαη ε πνιππινθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπκβνπιίσλ απηψλ, αθνχ αζθνχζαλ εθηειεζηηθή (ζχκβνπινη ηνπ Κπβεξλήηε), δηθαζηηθή 

(θαζήθνληα αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ) θαη λνκνζεηηθή εμνπζία (Άλσ Βνπιή).
19

 

 Καηά ην 18
ν
 αηψλα, κέρξη θαη ηελ ακεξηθαληθή επαλάζηαζε, ε ζηξνθή πξνο ηελ 

απνηθηνπνίεζε εδαθψλ εθηφο ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ νδήγεζε ζηελ πξνζζήθε εδαθψλ 

κε κεγάιεο κάδεο αιιφγισζζνπ πιεζπζκνχ, κε μέλε θνπιηνχξα θαη ζξεζθεία θαη 

επέβαιαλ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο: ηελ έλαξμε επέκβαζεο ηνπ 

βξεηαληθνχ θνηλνβνπιίνπ ζηελ απνηθηαθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ηχπνπ απνηθηαθήο λνκνζεζίαο.
20

  

Σν πξψην απνθιεηζηηθά Ννκνζεηηθφ πκβνχιην «κε ηε κνληέξλα κνξθή» θαη κε 

θαζφινπ ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο, ηδξχζεθε κε Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ ην 1765, 

κεηά ηελ έλσζε ηεο ελεγάιεο θαη ηεο Γθάκπηαο (Senegambia). χκθσλα κε απηφ, 

εηζήρζεθε ν ζεζκφο ησλ ex officio κειψλ, νη νπνίνη, καδί κε ηα δηνξηζκέλα κέιε 

(εθπξνζψπνπο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ), εμέδηδαλ δηαηάγκαηα, ηα νπνία κπνξνχζαλ λα 

αθπξσζνχλ απφ ην ηέκκα, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο θαζνξηδφηαλ κε ρνξεγίεο απφ ην 

Λνλδίλν. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, ιφγσ θπξίσο ηνπ – ρακεινχ – κνξθσηηθνχ 

                                                                                                                                                                                         
Woodward, An outline history, φ.π., ζζ. 80-81 θαη ζηηο Βεξκνχδεο W. Woodward, An outline history, φ.π., 

ζζ. 68-69. 
17 M. Wight, The Development, φ.π., ζει. 27, I. Steele, “The Anointed”, φ.π., ζζ. 111-112. Γηα ηα θνηλά 

ζηνηρεία ησλ ζπληαγκάησλ ησλ 13 ακεξηθαληθψλ απνηθηψλ βι. γεληθά ην J. Marriott, English political 

institutions, φ.π., ζει. 316. 
18 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηδηαίηεξα κεηά ην 1730, δηνξίδνληαλ νξηζκέλα ex officio κέιε – δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, ρσξίο νπζηαζηηθφ ξφιν ζηηο ζπδεηήζεηο. M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 29-30. 
19 M. Wight, The Development, φ.π., ζει. 30, I. Steele, “The Anointed”, φ.π., ζζ. 110-111. 
20 Γηα ηελ πξνζζήθε εδαθψλ κεηά ηελ απνζθίξηεζε ησλ 13 ακεξηθαληθψλ απνηθηψλ βι. W. Woodward, A 

Short History, φ.π., ζζ. 228 θ.ε., P. Levine, The British Empire, φ.π., ζζ. 43 θ.ε., P.J. Marshall, “1783-1870: 
An Expanding Empire”, P.J. Marshall (επ.), The Cambridge Illustrated History of the British Empire, 

Cambridge 1996, ζζ. 24-51. 
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επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο απνηθίαο, αιιά θαη ηνπ ζθνπνχ θαηνρήο ηεο, είρε πεξηνξηζκέλε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο.
21

  

Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ παξνρή αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζηηο απνηθίεο 

πξνήιζε απφ αλαίξεζε δηαβεβαηψζεσλ ζρεηηθά κε απηήλ απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη 

ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ελαληίνλ ηεο. Καηά ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε, ε 

νπνία έκεηλε γλσζηή σο Campbell vs Hall, επηβαιιφηαλ ε ρνξήγεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ 

ζσκάησλ ζηηο απνηθίεο, κε ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα ράλεη ην δηθαίσκα λα αζθεί 

νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή εμνπζία ζε απηέο, πνπ πιένλ ζα γηλφηαλ είηε απφ ην απνηθηαθφ 

λνκνζεηηθφ ζψκα, είηε απφ ην θνηλνβνχιην ζην Λνλδίλν. Χο απνηέιεζκα ήηαλ ε 

παξαρψξεζε ησλ ζπληαγκάησλ ηεο Γξαλάδα (Grenada) θαη ηεο Σδακάηθα (Jamaica).
22

  

ηα πιαίζηα απηά ςεθίζηεθε θαη ε Ννκνζεηηθή Πξάμε πεξί Quebec (Quebec Act, 

1774), ε νπνία απνηεινχζε ηελ πξψηε πεξίπησζε λνκνζεηηθήο δεκηνπξγίαο ζπληάγκαηνο 

ζε κηα απνηθία, πξάμε πνπ αθνινπζήζεθε ζε επξεία βάζε ηα αθφινπζα έηε.
23

 ζνλ αθνξά 

ην ίδην ην ζχληαγκα ζηελ θαλαδηθή απνηθία, πέξαλ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ γαιιηθνχ δηθαίνπ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηνπο θαζνιηθνχο θαηνίθνπο ηεο, ζπγθέληξσζε ηελ 

εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ Κπβεξλήηε, ελψ ε λνκνζεηηθή εμνπζία παξαδφζεθε ζε έλα 

δηνξηζκέλν πκβνχιην γεγελψλ.
24

   

 Σνκή ζηε ζπληαγκαηηθή ηζηνξία ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο απνηειεί ην 

ζρίζκα ησλ 13 Αηιαληηθψλ Απνηθηψλ ηεο Ακεξηθήο, ην 1783, κε αθνξκή ηελ έιιεηςε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζηηο απνθάζεηο γηα ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο.
25

 Καηά ηε 

                                                             
21 Οη θάηνηθνη ηεο ελεγάκπηαο ήηαλ ζρεδφλ ζηελ νιφηεηά ηνπο ακφξθσηνη, ελψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

θαηαθηήζεθε απνθιεηζηηθά σο εκπνξηθή βάζε (κε θχξηα παξαγσγή δέξκαηα θαη θεξί), κε απνηέιεζκα ε 

ιεηηνπξγία κηαο εθιεγκέλεο λνκνζεηηθήο ζπλέιεπζεο λα ήηαλ αδχλαην λα επηηεπρζεί, M. Wight, The 

Development, φ.π., ζζ. 35-36 θαη P.E.H. Hair θαη Robin Law, “The English in Western Africa to 1700”, N. 

Canny (επ.), The Oxford history, φ.π., ζζ. 246-250, I. Steele, “The Anointed”, φ.π., ζει. 122. 
22 Γηα ηα γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο δίθεο βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 36-37, Peter 

Marshall, “British North America, 1760-1815”, P. Marshall (επ.), The Oxford History, φ.π., ζζ. 378-379. 

Οιφθιεξε ε απφθαζε παξαηίζεηαη ζην W.P.M. Kennedy (επ.), Statutes, Treaties and Documents of the 
Canadian Constitution 1713-1929, Ομθφξδε 21930, ζζ. 89-94. Μέρξη ηφηε ην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην είρε 

λνκνζεηηθή θπξηαξρία ζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία, Μ. Wight, The Development, φ.π., ζει. 39, Η. Steele, “The 

Anointed”, φ.π., ζζ. 115-116. 
23 D. Keir, The Constitutional History, φ.π., ζει. 442. Γηα ην πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν 

πνπ πξνεγήζεθε ηεο ππνγξαθήο βι. A. Mills, Colonial Constitutions, φ.π., ζζ. xlvii-liv. 
24 ηελ Πξάμε απηή γίλεηαη ε πξψηε αλαθνξά ζηε θξάζε Legislative Council. Βι. Μ. Wight, The 

Development, φ.π., ζει. 38, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη εμνπζίεο ηνπ. Βι. επίζεο J. Marriott, English Political 

Institutions, φ.π., ζζ. 315-316, Peter Marshall, “British”, φ.π., ζζ. 378-379, I. Steele, “The Anointed”, φ.π., 

ζει.123. 
25 Γηα ηα αίηηα θαη ηηο εμειίμεηο κέρξη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 13 ακεξηθαληθψλ απνηθηψλ βι. Don Cook, The 

Long Fuse. How England Lost the American Colonies, 1760-1785, Νέα Τφξθε 1995, Hugh E. Egerton, 
Causes and Character of the American Revolution, Ομθφξδε 1931, J. Keir, The Constitutional History, φ.π., 

ζζ. 362-363, W. Woodward, A Short History, φ.π., ζζ. 205-227.  
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κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε (1783-1815), δηαθνξεηηθέο κνξθέο απηνθπβέξλεζεο 

δφζεθαλ ζε νξηζκέλεο απνηθίεο, αλ θαη ζχληνκεο δηάξθεηαο.
26

  

Ζ ςήθηζε ηεο πληαγκαηηθήο Πξάμεο ηνπ Καλαδά (Canada Constitutional Act) 

νδήγεζε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο ζην λέν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. 

χκθσλα κε απηή, ην κέρξη ηφηε ππάξρνλ πκβνχιην ζα δηαηξείην ζε δχν ζψκαηα, ην 

Δθηειεζηηθφ θαη ην Ννκνζεηηθφ. ζνλ αθνξά ην δεχηεξν, ε ζεηεία ήηαλ ηζφβηα, κε 

απψηεξν ζηφρν ηα κέιε ηνπ λα απνηειέζνπλ κηα θιεξνλνκηθή αξηζηνθξαηία, «κηα 

απνηθηαθή Βνπιή ησλ Λφξδσλ». Δπηδίσμε ησλ Βξεηαλψλ ήηαλ λα απνδψζνπλ ζε απηφ έλα 

κεγαιχηεξν βαζκφ βαξχηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζψκα πνπ ζα έδηλε έξεηζκα ζηνλ ηνπηθφ 

Κπβεξλήηε. Μηα επηπξφζζεηή ηνπ θαηλνηνκία ήηαλ ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά 

παξαρσξήζεθαλ ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ζε κε βξεηαληθφ απνηθηαθφ πιεζπζκφ.
27

   

Σν ηέινο ηνπ Αγγινγαιιηθνχ πνιέκνπ, ην 1815, ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ απαξρή ηεο 

λέαο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κε πνιπεζληθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.
28

 Ο 

έιεγρνο κηαο ηφζν αραλνχο έθηαζεο επέβαιιε ηε δηνηθεηηθή θαη ζπληαγκαηηθή νξγάλσζε 

ησλ λέσλ θαηαθηήζεσλ ζηεξηγκέλε ζηηο πην θάησ αξρέο: ηε δηαηήξεζε ησλ απζεληηθψλ 

λφκσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο ίδηαο ηεο απνηθίαο, ηε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζηα ρέξηα 

ηνπ Κπβεξλήηε, ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ην ππνπξγείν Πνιέκνπ θαη 

Απνηθηψλ, θαη ηελ θπβέξλεζε γεληθφηεξα ζην Λνλδίλν, θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ζην 

ηέκκα λα λνκνζεηεί ζηηο απνηθίεο κε Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ. Σν λέν, ζρεδφλ 

απνιπηαξρηθφ, κνληέιν δηαθπβέξλεζεο επηβαιιφηαλ απφ ηελ πνιπκνξθία θπιψλ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζθνπψλ 

ηεο.
29

 ε απηά ηα πιαίζηα ιεηηνχξγεζαλ ηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο θπξίσο ζηηο 

θαηαθηεκέλεο αλαηνιηθέο απνηθίεο, νη νπνίεο είραλ κεγάιε αμία γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

Απηνθξαηνξίαο, φπσο ήηαλ ε Κευιάλε (ε ζεκεξηλή ξη-Λάλθα) θαη ην Αθξσηήξη ηεο 

                                                             
26 Βι. ελδεηθηηθά ην παξάδεηγκα ηεο ηέξα Λεφλε, ζηελ νπνία θαηνηθνχζαλ θπξίσο έγρξσκνη άπνηθνη θαη 
ηεξφδνπιεο, πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ 

λνκνζρέδηα γηα έγθξηζε απφ ηνλ Κπβεξλήηε. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 41-43, J. Marriott, 

English Political Institutions, φ.π, ζζ. 315-317, Philip D. Morgan, “The Black Experience in the British 

Empire, 1680-1810”, P. Marshall, The Oxford History, φ.π., ζζ. 465-485. 
27 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζει. 45, C. Prosser and M. Sharp, A Short Constitutional, φ.π., ζζ. 238-

240, P. Marshall, “British”, φ.π., ζζ. 385 θαη 389. Γηα ην χληαγκα ηνπ Καλαδά γεληθά βι. William P.M. 

Kennedy, The Constitution of Canada, 1534-1937: An Introduction to Its Development, Law and Custom, 

Λνλδίλν
2
 1938. 

28 Βι. γεληθά Andrew Porter (ed.), The Oxford History of the British Empire, vol. III, The nineteenth Century, 

Ομθφξδε 1999. 
29 P. Levine, The British Empire, φ.π., ζζ. 57-58. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ παιαηνχ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζε κε βξεηαληθφ πιεζπζκφ δελ ήηαλ εθηθηή, θάηη πνπ νδήγεζε θαη ζηελ αιιαγή ηνπ. Βι. Μ. Wight, The 

Development, φ.π., ζζ. 47 θαη 51. 
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Καιήο Διπίδαο (Cape Colony).
30

 Παξάιιεια φκσο, δφζεθε ζηελ απνηθία ηεο Demerara, 

ην πξψην απνηθηαθφ ζπκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξίεο απφ θνηλνχ 

δηνξηζκέλα επίζεκα θαη εθιεγκέλα αλεπίζεκα κέιε.
31

 

Έηζη, απφ ηα ηέιε ηνπ Αγγινγαιιηθνχ πνιέκνπ, άξρηζε λα κεηψλεηαη ε ιεηηνπξγία 

ζηηο δηάθνξεο απνηθίεο ηνπ «παιαηνχ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» θαη λα επηθξαηεί 

έλα λέν «κηθηφ ζπκβνχιην», σο απνηέιεζκα δχν ζηαδίσλ εμειίμεσο: ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

«πκβνπιεπηηθνχ πκβνπιίνπ» ζε Ννκνζεηηθφ, θαζηζηψληαο ην, καδί κε ηνλ Κπβεξλήηε, 

ηε λνκνζεηηθή εμνπζία
32

 θαη ηεο εμέιημεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα, απμάλνληαο ηα εθιεγκέλα κέιε θαη θαζηζηψληαο ηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, πιεηνςεθία εληφο απηνχ. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαδξακάηηζε ε εηδηθή κειέηε ηνπ ιφξδνπ Durham, 

γλσζηή σο Durham’s Report,
33

 φπνπ ηνληδφηαλ ε αλάγθε γηα παξαρψξεζε ηεο εζσηεξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηα ρέξηα ησλ θαηνίθσλ ησλ απνηθηψλ, ελψ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο, πνπ 

αθνξνχζαλ δηεζλείο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο, ζα παξέκελαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

ηέκκαηνο.
34

  

ηφρνο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη εμάπισζε ηνπ λένπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ σο 

εθιεγκέλσλ κειψλ, πνπ ηελ αλέθνπηε, φκσο, ε έκθπηε, ζηε δνκή ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, χπαξμε πιεηνςεθίαο επίζεκσλ κειψλ.
35

 πσο έρεη αλαθεξζεί, ήδε απφ ηα 

πξψηα Ννκνζεηηθά πκβνχιηα δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ δηνξηζκέλσλ αλεπίζεκσλ 

κειψλ, κηα ζεκαληηθή εμέιημε, ηδηαίηεξα γηα ηηο αθξηθαληθέο ρψξεο, φπνπ ην επίπεδν 

κφξθσζεο θαη πνιηηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ θαηνίθσλ ήηαλ κεησκέλν.
36

   

                                                             
30 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 48-53.   
31 ηελ απνηθία απηή δφζεθε Ννκνζεηηθή πλέιεπζε, ε νπνία φκσο δελ είρε ην δηθαίσκα λα θνξνινγεί, 

απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα επίζεκα θαη ηέζζεξα εθιεγκέλα κέιε θαη Οηθνλνκηθή πλέιεπζε, πνπ 

αληίζηνηρα δελ κπνξνχζε λα λνκνζεηήζεη θαη απνηειείην απφ ηα κέιε ηεο λνκνζεηηθήο ζπλέιεπζεο θαη έμη 

επηπιένλ εθιεγκέλα κέιε. Βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζει. 50. 
32 Ζ απαξρή ηεο κεηακφξθσζεο απηήο έγηλε ζηε Νέα Νφηηα Οπαιία, ε νπνία, γηα θαζαξά θνξνινγηθνχο 

ιφγνπο, απέθηεζε αξρηθά δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ην 1842 πξνζηέζεθαλ εθιεγκέλα 

κέιε. Παξάιιεια, ιεηηνχξγεζε παξφκνην ζπκβνχιην ζην Cape Colony, ελψ κε νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ 

Απνηθηψλ αθνινχζεζε ε ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Σξίληληαλη (1831), Άγην Μαπξίθην θαη Αγία 
Λνπθία (1832) θαη Κευιάλε (1833). Βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 66-69.  
33 Ζ αλαθνξά απηή, εθδφζεθε κε ηελ επηκέιεηα ηνπ C.P. Lucas, Lord Durham’s Report on the Affairs of 

British North America, Ομθφξδε 1912. 
34 D. Keir, The Constitutional History, φ.π., ζζ. 444-445. ηα πιαίζηα απηά ςεθίζηεθε θαη ν Union Act ηνπ 

1840 γηα ηνλ Καλαδά,  κε ην νπνίν εηζήρζεθε ε Αληηπξνζσπεπηηθή Δθηειεζηηθή Δμνπζία. 
35 Γηα ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ ηεο επνρήο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηάθνξσλ 

ζπζηεκάησλ βι. A. Mill, Colonial Constitutions, φ.π., ζζ. lvii-lxviii. 
36

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Κευιάλε, ηελ πξψηε κε επξσπατθή απνηθία φπνπ δηνξίζηεθαλ αλεπίζεκα 

κέιε, νη θπβεξλψληεο αληηκεηψπηζαλ ζνβαξφ πξφβιεκα εληνπηζκνχ αηφκσλ θαηάιιεισλ γηα δηνξηζκφ, 

αθνχ νη κφλνη γεγελείο πνπ γλψξηδαλ αγγιηθά ήηαλ θπβεξλεηηθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη έπξεπε λα 

παξαηηεζνχλ γηα λα αλαιάβνπλ ηα λέα ηνπο θαζήθνληα, θάηη πνπ, κηζζνινγηθά δελ ηνπο ζπλέθεξε. Σειηθά, 
15 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, δηνξίζηεθαλ ηέζζεξεηο επξσπαίνη θαη κφιηο δχν ηζαγελείο. Βι. 

Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 74-75.     
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Ζ κεηάβαζε απφ ηε δηνξηζκέλε ζηελ εθιεγκέλε αληηπξνζψπεπζε ζεκεηψζεθε 

θπξίσο θαηά ην 19
ν
 αηψλα, παξά ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή απηή ζε νξηζκέλεο απνηθίεο δελ 

ήηαλ επηζπκεηή ή θαηαλνεηή απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ 

άξρηζε λα δηαδίδεηαη ε έκκεζε επηινγή ησλ κειψλ, κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη κεζφδνπο 

(επηινγή απφ ηνλ Κπβεξλήηε κεηά απφ πξνηάζεηο ελδηαθεξφκελσλ ζπλφισλ ή εθινγή απφ 

θαηάινγν πξνηεηλφκελν απφ ηνλ Κπβεξλήηε). Ζ πξψηε απνηθία πνπ απέθηεζε πιεηνςεθία 

εθιεγκέλσλ κειψλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ήηαλ ε Νέα Νφηηα Οπαιία (New South 

Wales), ην 1842
37

 - ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1850 κε ην λφκν πεξί Australian Colonies 

Government -, θαη ζα απνηεινχζε ην ζπληαγκαηηθφ πξφηππν γηα φιεο ηηο απνηθίεο ηεο 

επείξνπ. Κξηηήξην γηα ηελ παξαρψξεζε αληηπξνζσπεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή απηνλνκία, ε δηαρείξηζε δειαδή απφ ην ίδην ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο απνηθίαο.
38

 Σν κηθηφ απηφ ζχζηεκα δηαζαθελίζηεθε ην 1865, κε ην λφκν 

πεξί Colonial Laws Validity, ν νπνίνο θαζφξηδε φηη γηα λα ζεσξείηαη έλα λνκνζεηηθφ ζψκα 

σο αληηπξνζσπεπηηθφ «πξέπεη θαηά ην ήκηζπ ηα κέιε ηνπ λα εθιέγνληαη απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο απνηθίαο». Κχξην θαζήθνλ ελφο ηέηνηνπ ζψκαηνο ζα ήηαλ λα λνκνζεηεί 

ζρεηηθά κε ην ζχληαγκα, ηηο εμνπζίεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ. Δληνχηνηο, παξέκελε ε εμνπζία 

ζην ηέκκα λα λνκνζεηεί κε «Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ».
39

    

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εμάπισζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ηελ ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο δηάθνξεο απνηθίεο, 

δηαδξακάηηζε ε ίδξπζε ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο ζηειέρσζήο ηνπ. Ο 

εθκνληεξληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ππνπξγείνπ απφ ηνλ Joseph Chamberlain (1895-1903), βνήζεζε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ηε ζηειέρσζε ησλ δηάθνξσλ απνηθηψλ κε θαηαξηηζκέλα άηνκα θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε απφ ex officio κέιε ησλ Ννκνζεηηθψλ 

πκβνπιίσλ.
40

  

                                                             
37 Ο λφκνο παξαηίζεηαη ζην Frederick Madden and David Fieldhouse (eds), Settler Self-Government, 1840-

1900. The Development of Representative and Responsible Government, vol. IV, ΖΠΑ 1990, ζζ. 284-288. 
38 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 75-76, Donald Denoon-Marivic Wyndham, “Australia and the 
Western Pacific”, A. Porter (επ.), The Oxford History, φ.π., ζει. 555. Γηα ηνλ απνηθηζκφ ηεο Απζηξαιίαο βι. 

ελδεηθηηθά Piers Brendon, The Decline and Fall of the British Empire 1781-1997, Λνλδίλν 2007, ζζ. 61-94 

θαη D. Denoon θαη M. Wyndham, “Australia”, φ.π., ζζ. 546-572. 
39 βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 76-77. Ο λφκνο παξαηίζεηαη ζην F. Madden and D. Fieldhouse 

(eds), Settler Self-Government, 1840-1900, φ.π., ζζ. 103-105. Γηα ηηο απνηθίεο πνπ παξαρσξήζεθε αηξεηφ 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζε θάζε πεξίπησζε βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 

78-82.   
40

 Μέρξη ηφηε, ε επζχλε γηα ηηο απνηθίεο πέξαζε δηαδνρηθά απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ην Δκπφξην θαη ηηο Φπηείεο 

(Board of Trade and Plantations), ε νπνία ζχληνκα κεηνλνκάζηεθε ζε πκβνχιην. Έπεηηα, νη εμνπζίεο 

πέξαζαλ ζε ζρεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πξνηνχ κεηαθεξζνχλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα 

ζην ππνπξγείν Πνιέκνπ θαη Απνηθηψλ, απφ ην νπνίν απνζπάζηεθε ηειηθά ην ππνπξγείν Απνηθηψλ ζηα κέζα 
ηνπ 19νπ αηψλα. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 32-33, 53-54, A. Mills, Colonial, φ.π., ζζ. 1-17 θαη J. 

Marriot, English Political Institutions, φ.π., ζζ. 111-112. Γεληθά γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Τπνπξγείνπ Απνηθηψλ, 
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Αμηφινγν βήκα πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα είρε ήδε επηηεπρζεί κεηά ηελ 

αλάιεςε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Πνιέκνπ θαη Απνηθηψλ απφ ηνλ, 

ππνζηεξηθηή ησλ απνηθηαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, Henry Grey (1846-1852), πνπ νδήγεζε 

ζηελ ίδξπζε ζπκβνπιίσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο απνηθίεο ηεο Βξεηαλίαο. πσο ν ίδηνο ν Grey 

αλέθεξε, ζηφρνο ηνπ ήηαλ, «ρσξίο λα αθαηξέζεη ηηο εμνπζίεο πνπ θαηείρε ην ηέκκα, ε 

ζηαδηαθή απφδνζε ειέγρνπ ησλ λνκνζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηνπο έμππλνπο θαη 

κνξθσκέλνπο θαηνίθνπο ησλ απνηθηψλ».
41

 

Σν Λνλδίλν φκσο είρε λα αληηκεησπίζεη θαη ην πξφβιεκα ηεο παξνρήο 

δηθαησκάησλ θαη ζε πιεζπζκνχο πνπ ήηαλ αλέηνηκνη θαη άπεηξνη λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ην θαιφ ηεο απνηθίαο ηηο λνκνζεηηθέο εμνπζίεο. Οη ιχζεηο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Wight, ήηαλ δχν: είηε λα κεηαβιεζεί ε αξηζκεηηθή ηζρχο ησλ δχν νκάδσλ 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ (εθιεγκέλσλ-δηνξηζκέλσλ), είηε λα ηξνπνπνηεζνχλ νη εμνπζίεο 

ηνπο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ησλ Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ παξαρσξήζεθε έλα «εκη-

αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα», φπνπ ηα επίζεκα κέιε πξνζηηζέκελα κε ηα δηνξηζκέλα 

ππεξίζρπαλ αξηζκεηηθά ησλ εθιεγκέλσλ, αιιά θαη ηα εθιεγκέλα καδί κε ηα δηνξηζκέλα 

ππεξίζρπαλ ησλ επηζήκσλ.
42

 Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Μαπξίθηνπ, φπνπ 

δφζεθε παξφκνην ζχζηεκα, ιφγσ ηεο αληηδξαζηηθφηεηαο ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ. Σν ελ 

ιφγσ ζχζηεκα δηαδφζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν σο απάληεζε ζηα 

θηλήκαηα απηνδηάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
43

 

Με ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε ησλ δηάθνξσλ απνηθηψλ θαηά ηνλ 20
φ
 

αηψλα δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα παξαρψξεζε πεξαηηέξσ θπξηαξρίαο ζηηο ήδε 

απηνθπβεξλνχκελεο πεξηνρέο. ηα πιαίζηα απηά, θαη ηδηαίηεξα θαηά ην κεζνπφιεκν, ζε 

δηάθνξεο ψξηκεο πνιηηηθά απνηθίεο, παξαρσξήζεθε εκη-αληηπξνζσπεπηηθή δηαθπβέξλεζε, 

κε ηε κεηαηξνπή ηνπ κηθηνχ λνκνζεηηθνχ ζε ακηγψο εθιεγφκελν. Ζ πεξίπησζε ηεο 

Μάιηαο, ε νπνία απνηέιεζε ηελ πξψηε παξαρψξεζε ηέηνηαο δηαθπβέξλεζεο ζα εμεηαζηεί 

ζε θαηνπηλφ ζηάδην. Παξφκνην ζχζηεκα παξαρσξήζεθε θαη ζηελ Κευιάλε, σο πξνπνκπφο 

κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, αθνχ δηαηεξήζεθε κφιηο γηα ηξία ρξφληα (1920-

1923), απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξψηε απνηθία κε κε επξσπαίνπο θαηνίθνπο πνπ 

θπβεξλνχληαλ κε ην ζχζηεκα απηφ. Ζ αλάγθε γηα εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηελ Κευιάλε, νδήγεζε ζηελ απνζηνιή ηεο επηηξνπήο ππφ ηνλ John Hely-Hutchinson 

                                                                                                                                                                                         
βι. Charles Jeffries, The Colonial Office, Λνλδίλν 1956, D. M. Young, The Colonial Office in the Early 

Nineteenth Century, Μεγάιε Βξεηαλία 1961 θαη H. Egerton, A Short History, φ.π.. 
41

 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζει. 59, φπνπ παξαηίζεηαη θαη ην ζρεηηθφ απφζπαζκα. 
42 Παξφκνην ζχληαγκα δφζεθε θαη ζηελ Σδακάηθα ήδε απφ ην 1884. Βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., 

ζει. 83, D. Keir, The Constitutional History, φ.π., ζζ. 446-447. Γηα ηελ Ηλδία γεληθφηεξα βι. D. Keir, The 

Constitutional History, φ.π., ζζ. 449-455, Tapan Raychaudhuri, “British Rule in India: An assessment”, P.J. 
Marshall, The Cambridge Illustrated History of the British Empire, Cambridge 1996, ζζ. 357-369. 
43 Βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 82-85, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο. 
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Donoughmore, ε νπνία εηνίκαζε ηελ νκψλπκε έθζεζε, πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ έγγξαθν 

ζηε ζπληαγκαηηθή ηζηνξία ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Σν ζεκαληηθφηεξφ ηεο 

ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ηα δπηηθά θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά ζε 

κε δπηηθέο απνηθίεο. ηφρνο ησλ Βξεηαλψλ δελ ζα έπξεπε λα ήηαλ ε ζηπγλή αληηγξαθή ηνπ 

βξεηαληθνχ κνληέινπ, πνπ ζα αληαλαθινχζε κηα μέλε πξνο ην ιαφ θηινζνθία, αιιά ε 

ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο ζηεξηγκέλνπ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, πνπ ζα επέιπε θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο δηακνξθψλνληαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
44

 

ηεξηγκέλε ζε απηή ηελ έθζεζε, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε παξαρψξεζε ζηελ Κευιάλε λέν 

ζχληαγκα ην 1931, κε κφληκεο επηηξνπέο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν 

απνηειείην θπξίσο απφ εθιεγκέλα κέιε, κε εμνπζίεο ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο 

ηεο απνηθίαο, πιελ ηξηψλ ηκεκάησλ, γηα ηα νπνία αξκφδηνη ζα ήηαλ νη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη θαη ν Κπβεξλήηεο, πνπ απνηεινχζαλ ηα επίζεκα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ, θαηαξγήζεθε θαη ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην.
45

       

Ζ επέθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 1870-1919, επήιζε θπξίσο 

κε ηελ πξνζζήθε ζε απηή πεξηνρψλ σο πξνηεθηνξάηα, κηα κέζνδνο πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη παιηφηεξα.
46

 Με ηελ θαζηέξσζε κηαο πεξηνρήο σο πξνηεθηνξάηνπ, 

απηή εηίζεην ππφ βξεηαληθφ έιεγρν, ρσξίο λα αλήθεη λνκηθά ζηε Βξεηαλία. Ζ αλαζεψξεζε 

ηεο πξάμεο πεξί Foreign Jurisdiction ην 1890, κε ηελ επέθηαζε ηνπ φξνπ ηεο δηθαηνδνζίαο 

πέξαλ ηεο δηνίθεζεο θαη ζηε δηθαηνζχλε θαη ηε ζπκπεξίιεςε ζε απηή φισλ ησλ θαηνίθσλ 

ζηελ πεξηνρή πνπ είρε ηζρχ ν λφκνο, έδσζε ηελ ψζεζε πνπ ρξεηαδφηαλ ζην Λνλδίλν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ησλ πξνηεθηνξάησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο θαη ηηο απνηθίεο, ηφζν 

φζνλ αθνξά ηελ εθηειεζηηθή, φζν θαη ηε λνκνζεηηθή εμνπζία. Δληνχηνηο, παξά ην γεγνλφο 

φηη πξνζηέζεθαλ αξθεηά εδάθε ζηελ απηνθξαηνξία κε ηελ Πξάμε απηή, ε θνηλσληθή 

ζχλζεζε θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ απνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

απφδνζε ζε απηέο αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπληάγκαηνο.
47

 Ήηαλ κφλν κεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απνδφζεθε είηε εθιεμηκφηεηα ζε 

κεηνςεθνχζεο θνηλφηεηεο θαη ζε αθξηθαληθφ πιεζπζκφ, είηε αληηπξνζσπεπηηθή 

θπβέξλεζε.
48

  

                                                             
44 Ζ ελ ιφγσ έθζεζε εθδφζεθε ζην Richard Walter, John Hely-Hutchinson Donoughmore, Ceylon: Report of 

the Special Commission on the Constitution, Cmd. 3131, Λνλδίλν 1928. Γηα ηα γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ 

ηεο έθζεζεο βι. P. Brendon, The Decline, φ.π., ζζ. 444-445. 
45 Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο ηεο Κευιάλεο βι. Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 

95-97. 
46 P.J. Marshall, “1870-1918: The Empire under Threat”, P. Marshall, The Cambridge, φ.π., ζζ. 68-76. 
47 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 62-64. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ζηελ νπνία ζα 

επηθεληξσζνχκε παξαθάησ. 
48 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 64-65. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ηεο Κέλπαο θαη ηεο 

Βφξεηαο Ρνδεζίαο, ηεο Νηγεξίαο θαη ηεο Μάιηαο. 
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Ξερσξηζηή αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μάιηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

εγγχηεηάο ηεο πξνο ηελ Κχπξν, αιιά θαη γηα ηελ – ηζάμηα – ζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία, θαηά 

ηελ πεξίνδν πνπ θαηαιήθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο επέβαιιε ηνλ 

απζηεξφ απηνθξαηνξηθφ έιεγρν ηνπ λεζηνχ κέζσ ελφο ηζρπξνχ ηνπηθνχ παξάγνληα, παξά 

ην γεγνλφο φηη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, ε καθξνρξφληα θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ δελ θαηλφηαλ 

πηζαλή. Έηζη παξαρσξήζεθε έλα ζχζηεκα απηνθπβέξλεζεο, γλσζηφ σο Consiglio 

Popolare (Λατθφ πκβνχιην), πνπ απνηεινχζε, ηξφπνλ ηηλά, ζπλέρηζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο.
49

 Μεηά φκσο απφ ηελ απαίηεζε ησλ καιηέδσλ αξηζηνθξαηψλ γηα 

αληηπξνζσπεπηηθή δηαθπβέξλεζε
50

 θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, εθ κέξνπο ησλ Βξεηαλψλ, ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηνπ λεζηνχ, ζπζηάζεθε βαζηιηθή επηηξνπή, ε 

νπνία πξφηεηλε ηελ άζθεζε ηφζν ηεο  εθηειεζηηθήο, φζν θαη ηεο ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο 

απφ ην ίδην πξφζσπν, θαη ηε δεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, απνηεινχκελεο απφ 

ηέζζεξηο Άγγινπο θαη ηέζζεξηο Μαιηέδνπο. Δληνχηνηο, ν πξψηνο δηνηθεηήο, ν νπνίνο 

δηνξίζηεθε ην 1813, αθέζεθε λα επηιέμεη ν ίδηνο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.
51

 Σν αίηεκα γηα 

αληηπξνζσπεπηηθή δηαθπβέξλεζε θαη εθιεγκέλν λνκνζεηηθφ ζπκβνχιην ηίζεην κε θάζε 

επθαηξία απφ ην ιαφ ηεο Μάιηαο, είηε κε αηηήκαηα, είηε κε απνζηνιέο εθπξνζψπσλ ηνπο 

ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ.
52

 Δληνχηνηο, ππήξραλ θαη αληηδξάζεηο ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Κπβεξλήηε, φζν θαη απφ θάπνηα ζηνηρεία – ηδηαίηεξα βξεηαλνχο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ – 

πνπ επηζπκνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Έηζη, φηαλ ζην πξψην κηζφ 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830, ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ απφδνζε Ννκνζεηηθήο 

πλέιεπζεο θαη πκβνπιίνπ, νη αληηδξάζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηειηθά νδήγεζαλ ζηε 

κε ιεηηνπξγία ηνπο.
53

 

Ζ αιιαγή ηνπ Κπβεξλήηε, κε ηνλ δηνξηζκφ ελφο πνιχ δξαζηήξηνπ θαη 

κεηαξξπζκηζηή πξψελ βνπιεπηή θαη δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, ηνπ Sir Richard O’ Ferrall, 

θαη ε σξίκαλζε ησλ ζπλζεθψλ, ηφζν ζην λεζί, φζν θαη ζην ππνπξγείν Πνιέκνπ θαη 

                                                             
49 Joseph Attard, Britain and Malta, The Story of an Era, Μάιηα 1988, ζζ. 25-26. 
50 Ο πξψηνο πνπ έζεζε ην ελ ιφγσ δήηεκα ζηηο απνηθηαθέο αξρέο ήηαλ ν πξψελ Αξρηεπηζεσξεηήο 

Καξαληίλαο William Eton, ν νπνίνο, επηζηξέθνληαο απφ ηελ Αγγιία, πξφηεηλε έλα δηθφ ηνπ ζρέδην 

ζπληάγκαηνο πνπ δεκνζίεπζε θαη ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Authentic Materials for a history of the 
Principality of Malta, Λνλδίλν 1805, καδί κε κηα ζπιινγή απφ ληνθνπκέληα κε ηα πξνλφκηα πνπ 

απνιάκβαλαλ νη θάηνηθνη ηεο Μάιηαο, θάησ απφ ηνπο δηάθνξνπο θαηαθηεηέο ηνπο. Σν ζρέδηφ ηνπ 

πεξηιάκβαλε ηελ αλαδφκεζε ηνπ «Λατθνχ πκβνπιίνπ» κε επηπξφζζεηα θαζήθνληα θαη πξνλφκηα, πνπ ζα 

απνηειείην απφ εθιεγκέλα θαη δηνξηζκέλα κέιε απφ ηνλ θιήξν, ηνπο επγελείο θαη ηηο πφιεηο, νη νπνίνη ζα 

πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Βι. ζπγθεθξηκέλα W. Eton, Αuthentic, φ.π., ζζ. 178-197.  
51 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 51-52, J. Attard, Britain, φ.π., ζζ. 30-31.  
52 Βι. ελδεηθηηθά ην ππφκλεκα ηνπ George Mitrovich, “The claims of the Maltese founded upon the 

principles of justice, London, July 31, 1835”, πνπ παξαηίζεηαη ζην Henry Freddo (Δηζαγσγή - Δπηκέιεηα), 

Maltese Political Development 1798-1964, Μάιηα 1993, ζζ. 66-70. 
53 J. Attard, Britain, φ.π., ζζ. 51-52. Ζ πξνθήξπμε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ παξαηίζεηαη ζην 

H. Freddo, Maltese, φ.π., ζζ. 88-89. ε απηά ηα πιαίζηα, απνδφζεθαλ πξψηκνπ είδνπο Ννκνζεηηθά 
πκβνχιηα θαη ζε άιιεο απνηθίεο, ηδηαίηεξα ζηηο Βνξεηνακεξηθαληθέο θαη ζηελ Απζηξαιία. Βι. Μ. Wight, 

The development, φ.π., ζει. 59.  
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Απνηθηψλ,
54

 έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε 

κεηαξξπζκίζεηο, κε θχξηα ηελ παξνρή κηθηνχ ζπζηήκαηνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε 

νθηψ εθιεγκέλα κέιε, νξηζκέλα απφ ηα νπνία φθεηιαλ λα εθιέγνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο θαηνίθσλ, θαη δέθα ex officio, απφ ηα νπνία πέληε έπξεπε λα είλαη Μαιηέδνη. 

Πξνλνήζεθε θαη κηα ζέζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ γεηηνληθνχ λεζηνχ Gozo,
55

 ελψ κε ηηο 

πξψηεο εθινγέο, ην 1849, ζέζε ζην πκβνχιην πήξαλ θαη ηξεηο θιεξηθνί.
56

 Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπλερηδφηαλ θαλνληθά, ελψ παξάιιεια ζπρλά ήηαλ ηα αηηήκαηα ησλ Μαιηέδσλ γηα 

πην θηιειεχζεξν ζχληαγκα,
57

 θάηη πνπ επηηεχρζεθε ην 1887, κε ηελ απφδνζε αηξεηήο 

πιεηνςεθίαο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην γηα πξψηε θνξά, κε δηθαίσκα λα λνκνζεηνχλ 

ηφζν γηα εζσηεξηθά δεηήκαηα, φζν θαη γηα ζέκαηα νηθνλνκίαο.
58

 Καη ελψ φια δήισλαλ φηη 

κε ην λέν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ε πνηφηεηα δσήο ζα βειηησλφηαλ, εζσηεξηθέο πνιηηηθέο 

έξηδεο θαη ε άξλεζε ηνπ πκβνπιίνπ λα αλαζεσξήζεη έλα δηάηαγκα γηα ηελ πξνζζήθε θαη 

ηεο αγγιηθήο, παξάιιεια κε ηελ ηηαιηθή, σο επίζεκεο γιψζζεο ζηε δηθαηνζχλε, νδήγεζαλ 

ην 1903 ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ζηελ επαλαθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο, «κεηαθηλψληαο ην ζπληαγκαηηθφ ξνιφη ηεο ρψξαο πίζσ θαηά 50 ρξφληα», 

παξά θαη ηελ αληίζεηε άπνςε ηνπ Κπβεξλήηε.
59

  

Σν ζέκα ηεο απφδνζεο λένπ ζπληάγκαηνο επαλήιζε κεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νπφηαλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, σο απνηέιεζκα ηεο 

επηζηξνθήο ησλ ζηξαηησηψλ απφ ην κέησπν θαη ηεο αδπλακίαο κεηαλάζηεπζήο ηνπο, νη 

πηέζεηο γηα κεηαξξπζκίζεηο απμήζεθαλ. Οη δηαθεξχμεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο γηα 

απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ ήηαλ αθφκα λσπέο, φηαλ νη Μαιηέδνη ζπγθάιεζαλ Δζληθή 

πλέιεπζε κε ζηφρν ηελ άζθεζε πίεζεο γηα ηελ απφδνζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηα 

πξφηππα ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο «κεηξφπνιεο». Ζ πλέιεπζε απηή,
60

 είρε ήδε εηνηκάζεη έλα 

                                                             
54 Τπνπξγφο Πνιέκνπ θαη Απνηθηψλ ήηαλ ν Earl Grey, ν νπνίνο, φπσο αλαθέξζεθε, ήηαλ γλσζηφο γηα ηηο 

απφςεηο ηνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ ζηνπο κνξθσκέλνπο θαηνίθνπο ησλ απνηθηψλ. 
55 Ζ πξνθήξπμε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1849 παξαηίζεηαη ζην H. Freddo, Maltese, φ.π., 

ζζ. 101-102. χκθσλα κε ηνλ Attard, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν δελ έθεξε 

νπνηαδήπνηε έλζηαζε ζηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ν θπβεξλήηεο O’ Ferrall πξφηεηλε.  J. Attard, 

Britain, φ.π., ζζ. 68-69. 
56 Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο πξψηεο εθινγέο παξαηίζεηαη ζην H. Freddo, Maltese, φ.π., ζζ. 
102-103. 
57 Πην ζεκαληηθή ήηαλ ε απνζηνιή ζην Λνλδίλν ηνπ λεαξνχ δηθεγφξνπ θαη βνπιεπηή Gerald Strickland ην 

1886, πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρνξήγεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ην επφκελν έηνο. Βι. J. Attard, Britain, 

φ.π., ζζ. 51-52.    
58 ε αληίζεζε κε ην ζχληαγκα ηνπ 1835, φπνπ ππνρξεσηηθά έπξεπε λα επηιεγνχλ εθπξφζσπνη ησλ 

εκπνξηθψλ ηάμεσλ, ζην ζχληαγκα ηνπ 1887 ππήξρε ππνρξεσηηθή εθπξνζψπεζε δηάθνξσλ ηάμεσλ 

(θιεξηθψλ, επγελψλ, απνθνίησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη εκπφξσλ), θάηη πνπ δηαηεξήζεθε θαη αξγφηεξα. Βι. 

Μ. Wight, The Development, φ.π., ζει. 86. 
59 J. Attard, Britain, φ.π., ζζ. 88-92 θαη 95-97, Μ. Wight, The Development, φ.π., ζει. 79. Σν δηάηαγκα γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1887 παξαηίζεηαη ζην H. Freddo, Maltese, φ.π., ζζ. 221-240. 
60 Ζ δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αλακνλή θαη ε έληαζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο νηθνλνκηθέο 
δπζθνιίεο νδήγεζαλ, ην πξσηλφ ηεο ζχγθιεζεο ηεο πλέιεπζεο, ζηελ πξψηε αηκαηεξή εμέγεξζε θαηά ησλ 

Βξεηαλψλ, δέθα κφιηο ρξφληα πξηλ ηα αληίζηνηρα γεγνλφηα ζηελ Κχπξν. 
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πξνζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο πνπ πξφηεηλε, φηαλ ν πθππνπξγφο Απνηθηψλ Sir 

G. Fiddes επηζθέθζεθε ην λεζί γηα δηαβνπιεχζεηο. χκθσλα κε απηφ, ζα δεκηνπξγνχληαλ 

δχν ζπκβνχιηα, κηα εθιεγκέλε εμνινθιήξνπ Ννκνζεηηθή πλέιεπζε θαη κηα χγθιεηνο, 

απνηεινχκελε απφ δηνξηζκέλα θαη εθιεγκέλα, απφ πεξηνξηζκέλν εθινγηθφ ζψκα, κέιε πνπ 

ζα εθπξνζσπνχζαλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαηνίθσλ, φπσο ζπλέβαηλε δειαδή θαη ζην 

ζχληαγκα ηνπ 1887. Γηα λα δηαζθαιηζηνχλ φκσο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Βξεηαλψλ, 

δφζεθε έλα είδνο δπαξρίαο, φπνπ ην εθιεγκέλν, απφ ηνπο Μαιηέδνπο, ζπκβνχιην ζα 

αζρνιείην κε ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη έλα άιιν ζψκα, πνπ ζα ππφθεηην ζηνλ Κπβεξλήηε, 

κε ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ άκπλα, ζηα πξφηππα ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Ηλδίαο ηνπ 

1919.
61

 πσο ην έζεζε θαη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ ιφξδνο Milner θαηά ηελ ηειεηή 

απφδνζήο ηνπ, «παξαρσξήζεθε ε κεραλή θαη εμαξηάην απφ ηνπο Μαιηέδνπο λα βξνπλ 

ηνπο κεραλνδεγνχο».
62

 

Ζ αλάπηπμε φκσο θηιντηαιηθψλ, θαη θαη’ επέθηαζε αληηαγγιηθψλ αηζζεκάησλ ζην 

λεζί, αιιά θαη νη ππεξβνιηθέο εμνπζίεο, πνπ κπνξνχζε λα απνθηήζεη ν Κπβεξλήηεο, 

απέδεημαλ ηε κε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζπληάγκαηνο, ην νπνίν, κεηά απφ δχν 

αλαζηνιέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθπξψζεθε πξνζσξηλά, κέρξη ην 1939, θαη ηέζεθε μαλά ζε 

ηζρχ ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο.
63

 Παξακνλέο ηεο έθξεμεο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, παξαρσξήζεθε θαη πάιη κηθηφ λνκνζεηηθφ ζχληαγκα, κε ηε δηαθνξά 

φηη ην άζξνηζκα ησλ δηνξηζκέλσλ ηζνχηαλ κε ηα εθιεγκέλα κέιε (νθηψ επίζεκα κέιε, δχν 

δηνξηζκέλα θαη δέθα εθιεγκέλα), ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπξνζψπεζε ηάμεσλ.
64

   

Μεηά ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηε καδηθή ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ 

ηεο Μάιηαο ζην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ, ην ζέκα ηεο απηνθπβέξλεζεο ηέζεθε θαη πάιη απφ 

ηα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελψ έγηλαλ θαη νη ζρεηηθέο ζπγθεληξψζεηο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία κηαο Δζληθήο πλέιεπζεο πξνο ην ζθνπφ απηφ. Ζ άθημε ηνπ λένπ 

Κπβεξλήηε ζην λεζί, ην 1946, έδσζε ψζεζε ζηηο δηεξγαζίεο, θαη ζχληνκα αλαγγέιζεθε 

λέν ζχληαγκα, κε αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε, κε θαηλνηνκία ηελ παξαρψξεζε 

δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο.
65

 Ζ παξαρψξεζε αλεμαξηεζίαο ζην λεζί κεηά θαη απφ 

ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, 

απνηέιεζε ην ηειεπηαίν ζηαζκφ κηαο ζπλερνχο ελαιιαγήο ζπληαγκάησλ θαη ζπζηεκάησλ 

                                                             
61 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 91-92. 
62 J. Attard, Britain, φ.π., ζζ. 110-121, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα πξψηα θφκκαηα.   
63 Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θηιντηαιηθψλ ζηνηρείσλ ζηε Μάιηα θαηά ην κεζνπφιεκν θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ 

Βαηηθαλνχ ζηηο ππνζέζεηο ησλ Μαιηέδσλ βι. J. Attard, Britain, φ.π., ζζ. 123-136. Γηα ηα γεγνλφηα ησλ 

δεθαεηηψλ 1930 θαη 1940 βι. κηα πεξηγξαθή απφ ηε βξεηαληθή νπηηθή ζην H. Freddo, Maltese, φ.π., ζζ. 551-

564.   
64 Μ. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 79-80 θαη 86. Μηα πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ ζπληάγκαηνο έγηλε απφ 
ηνλ Κπβεξλήηε, ζε νκηιία ηνπ, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην H. Freddo, Maltese, φ.π., ζζ. 509-517.   
65 J. Attard, Britain, φ.π., ζζ. 168 θαη 172. 
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δηαθπβέξλεζεο, πνπ επηβεβαίσλαλ ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ είρε ε Μάιηα ζηα 

γεσζηξαηεγηθά πιάλα ηεο Βξεηαλίαο ζηε Μεζφγεην.  

Ζ κεγάιε απηή αμία ηεο Μάιηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο απμεκέλνπο, αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε, θηλδχλνπο γηα απψιεηά ηεο, νδεγνχζε ζηηο δηαδνρηθέο ελαιιαγέο ησλ 

ζπληαγκάησλ ηεο θαη ζηελ απμνκείσζε ησλ παξαρσξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηνίθσλ ζε απηά. Αληηζέησο, ε κεησκέλε γεσζηξαηεγηθή αμία ηεο 

Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ηα πξψηα ρξφληα θαηάθηεζήο ηεο, θαη ε χπαξμε ηεο ηνπξθηθήο 

κεηνλφηεηαο, νδήγεζε ζηελ παξαρψξεζε ηνπ κηθηνχ ζπληάγκαηνο ήδε απφ ην 1882, ην 

νπνίν, αθνχ εμππεξεηνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο απνηθηαθήο θπβέξλεζεο, ηξνπνπνηήζεθε, κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο ην 1925, κέρξη θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ ην 1931.   

 

πκπεξάζκαηα 

Ο ζεζκφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία είρε κηα 

ζπλερή εμειηθηηθή πνξεία, φπνπ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, ην 

κνξθσηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ηεο θάζε απνηθίαο μερσξηζηά, παξαρσξείην θαη ην ζρεηηθφ επίπεδν ειεπζεξηψλ, 

εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζε απηφ. Ζ αλάγθε γηα έιεγρν ησλ λέσλ απνηθηψλ θαη ν θφβνο 

γηα ππεξίζρπζε ησλ ππνινίπσλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή απηαξρηθψλ 

θαζεζηψησλ ζε απηέο, ελψ κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, ηελ σξίκαλζε ησλ 

πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ απφθηεζε επηπιένλ πνιηηηθήο εκπεηξίαο ζην Λνλδίλν, άξρηζε 

ε παξαρψξεζε πην θηιειεχζεξσλ θαζεζηψησλ ζε απηέο. Με ηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ 

ζπλζεθψλ θαη αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θάζε απνηθίαο, 

παξαρσξήζεθε πεξηνξηζκέλε ζηελ αξρή θαη έπεηηα επξχηεξε εθιεγκέλε εθπξνζψπεζε, 

ελψ θαη νη δπλαηφηεηεο άζθεζεο πνιηηηθήο απφ ηα ίδηα ηα Ννκνζεηηθά πκβνχιηα 

επεθηάζεθαλ. Ζ ζπλερήο ελαιιαγή ηνπο, νδήγεζε ζε έλα ζπλνλζχιεπκα (hotch-potch) 

απνηθηαθψλ ζπληαγκάησλ, φπσο ν Α. Stockwell ην ραξαθηήξηζε, ην νπνίν, πέξαλ ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζθνπψλ, εμαζθάιηδε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ίδηαο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο.
66

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 A.J Stockwell, “Power, Authority, and Freedom”, P.J. Marshall, The Cambridge, φ.π., ζζ. 154-155. 
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3. Σν δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθό πκβνύιην (1878-1883) 

 

«Αο αξρίζσ απφ ελ ησλ ζπνπδαηνηέξσλ ζαο παξαπφλσλ. Λέγεηε φηη ηα κέιε ζαο ελ 

ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ δελ έρνπζη θαζφινπ δηθαηψκαηα. Παξαηεξήζαηε, Κχξηε, 

ηνχην είλαη «θαηεξακέλνλ ςεχδνο». [Σνχην είλαη έθθξαζηο ηνπ ζπξκνχ ηελ νπνίαλ νη 

Άγγινη κεηαρεηξίδνληαη ελ Κχπξσ]. Γελ έρνπζη ηα εληφπηα κέιε ζαο ην δηθαίσκα λα 

θάζεληαη ελ ησ πκβνπιίσ; Καιά, θαη ηη πεξηζζφηεξνλ ζέινπζη; Βεβαίσο νπδέλ. 

Σνχην είλαη αξθεηψηαηνλ. Καη φκσο έρνπζηλ πνιιά άιια δηθαηψκαηα. Π.ρ., έρνπζη ην 

δηθαίσκα ηεο ςεθνθνξίαο. Αιιά ζα εηπήηε φηη έρνπζη πάληα ηελ κεηνλνςεθίαλ (δηφηη 

ηα επίζεκα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη πνιπαξηζκφηεξα), θαη φηη δελ δχλαληαη λα 

εκπνδίζσζη ηνπο επηδεκίνπο ησ ηφπσ λφκνπο. Καη ηη γλσξίδνπζη πεξί λφκσλ; 

Γλσξίδνπζη πεξηζζφηεξνλ απφ ηνπο Άγγινπο αμησκαηηθνχο, νη νπνίνη εζπνχδαζαλ εηο 

ηαο ζηξαηησηηθάο ζρνιάο ηεο Αγγιίαο; Λέγεηε επίζεο φηη έπξεπε λα έρσζη ην 

δηθαίσκα λα πξνηείλσζη λφκνπο. Αζηεία ηδέα ησ φληη! Αιιά, θίιηαηέ κνη Κχξηε, εάλ 

εδχλαληφ πνηε λα έρσζη ηελ πιεηνλνςεθίαλ θαη εάλ είρνλ ην δηθαίσκα λα 

πξνηείλσζη λφκνπο, ηη ζα εγίλνλην νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ ηεο Κπβεξλήζεσο; Γελ 

εδχλαλην λα είπσζηλ φηη ν Αξκνζηήο ιακβάλεη πνιιά θαη’ έηνο; Μφλν £5000 θαη’ 

έηνο, αθξηβψο φζα ιακβάλεη ν πξσζππνπξγφο ηεο Αγγιίαο […]. Γελ εδχλαλην λα 

είπσζηλ φηη πνιιά ρξήκαηα ζπαηαιψληαη καηαίσο δηά ηνπο κεραληθνχο, νη νπνίνη 

έθακνλ ηφζα δεκφζηα έξγα; π.ρ. ην… δελ ελζπκνχκαη αθξηβψο ηη έθακαλ, αιιά 

βεβαίσο έθακαλ πνιιά πξάγκαηα. […]  Διπίδσ λα απέδεημα φηη ην Ννκνζεηηθφλ 

πκβνχιηνλ πξέπεη λα κείλεη φπσο είλαη. Ζ αιιαγή δελ είλαη θαιή. Παξαηεξήζηε ηη 

είπελ ν Γνπΐιιηακ (αηθζπείξνο): Πξνζπαζνχληεο λα θαιιηηεξεχζσκελ, πνιιάθηο 

ραινχκελ φ,ηη είλαη θαιφλ. Ώζηε δελ πξέπεη λα πξνζπαζήηε δηά θαιιίηεξνλ, δηά λα 

κελ πάζεηε ρεηξφηεξα.» 

  Δθεκ. Αιήζεηα, 31/12-11-1881. 

 

Ζ κπζηηθή ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Ακπληηθήο πκκαρίαο (Cyprus Convention) 

ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1878, κεηαμχ ησλ πιεξεμνπζίσλ ηνπ νπιηάλνπ, ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο Safvet Pasha, θαη ηεο Βαζίιηζζαο Βηθησξίαο, ηνπ πξεζβεπηή 

ζηελ Τςειή Πχιε Austen Henry Layard, είρε σο απνηέιεζκα, αλάκεζα ζε άιια, θαη ηελ 

παξαρψξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξψηνπ ηεο Κχπξνπ, «ίλα θαηέρεηαη θαη δηνηθήηαη ππφ ηεο 

Αγγιίαο».
1
  

                                                             
1 Φίιηνο Εαλλέηνο, Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κχπξνπ. Απφ ηεο αγγιηθήο θαηνρήο κέρξη ζήκεξνλ κεηά εηζαγσγήο 

πεξηιακβαλνχζεο βξαρείαλ πεξηγξαθήλ ηεο φιεο Ηζηνξίαο απηήο, ηφκ. Β΄, Λάξλαθα 1911, ζει. 16, φπνπ 

βξίζθνληαη θαη νη κεηαθξάζεηο ζηα ειιεληθά ησλ ζπκθσληψλ. Γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ηεο 

ζπλζήθεο, ηηο ζπδεηήζεηο γηα θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο βι. Dwight E. Lee, Great Britain 

and the Cyprus Convention policy of 1878, Cambridge 1934, Sir George Hill, A History of Cyprus, ηφκ. IV, 

The Ottoman province: the British colony, 1571-1948, Cambridge 1952, ζζ. 269-304, φπνπ θαη νη 

ζπκθσλίεο. Βι. επίζεο K. A. Κσλζηαληηλίδεο, Ζ αγγιηθή θαηνρή ηεο Κχπξνπ ηνπ 1878, Λεπθσζία 1930, 

George S. Georghallides, A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926, with a Survey of the 
foundations of British rule, Λεπθσζία 1979, ζζ. 3-9, Υάηληο Α. Ρίρηεξ, Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, ηφκνο A΄ (1878-

1949), Αζήλα 2007, ζζ. 33-49. 
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Ζ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ αραλή Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ ε ζπλέρεηα 

κηαο ζεηξάο παξφκνησλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ην 1862 κε ηελ θαηνρή ελφο κέξνπο 

ηεο Νηγεξίαο θαη ζπλερίζηεθαλ κε ηα λεζηά Fiji ην 1874. Μεηά απφ ηελ Κχπξν 

πξνζαξηήζεθαλ ε Ρνδεζία, ε Κέλπα θαη ην ππφινηπν ηεο Νηγεξίαο, κε απνηέιεζκα ε 

απηνθξαηνξία λα δηπιαζηαζηεί ζε κέγεζνο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
2
 Ζ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζεσξνχληαλ «πξνηεθηνξάηα» ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Foreign Jurisdiction Act (Νφκνο πεξί Ξέλεο 

Γηθαηνδνζίαο) ην 1843, ε Βξεηαλία απνθηνχζε ην δηθαίσκα λα αζθεί ζε απηέο παξφκνηα 

δηνηθεηηθή δηθαηνδνζία θαη εμνπζία πνπ ζα αζθνχζε ζε νπνηαδήπνηε θηήζε ηεο, ζηνηρείν 

ζεκαληηθφ θαη γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο Κχπξνπ.
3
    

Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ Ηνπιίνπ 1878, ιίγεο κέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

Κππξηαθήο πλζήθεο, ν εηδηθφο ζηε λνκνζεζία πεξί μέλεο δηθαηνδνζίαο (Foreign 

Jurisdiction Act) F. Reilly, επηζήκαλε φηη, κε ηε ζπκθσλία απηή ην λεζί απνδφζεθε ζηε 

Βξεηαλία γηα λα δηνηθείηαη, ρσξίο φκσο λα ηεο έρεη απνδνζεί θαη ε εμνπζία λα λνκνζεηεί. 

Πξφηεηλε ηελ άκεζε απφθηεζε απφ ην ηέκκα, πέξαλ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηα εκπνξηθά θαη πξνμεληθά δεηήκαηα ηνπ 

λεζηνχ.
4
 Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε δήηεζε ηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ηεο ζπκβνχισλ γηα ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Reilly,
5
 θαη παξάιιεια απφ ηνλ Αξκνζηή Sir Garnet Wolseley ηα κέηξα 

πνπ ζα ιάκβαλε ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε, ηα νηθνλνκηθά θαη ηε λνκνζεζία ηνπ λεζηνχ.
6
 

ηελ Κχπξν, ε άθημε ησλ Βξεηαλψλ ζεκαηνδνηήζεθε απφ κεγαιφζρεκνπο ιφγνπο 

θαη βξεηαληθέο ππνζρέζεηο γηα παξνρή δηθαηνζχλεο, πξναγσγή ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θαηνίθσλ. O Wolseley, ζε πξνθήξπμε θαηά ηελ άθημή ηνπ, 

ηφληζε ηελ επηζπκία ηεο Βαζίιηζζαο φπσο ιακβάλνληαη ππφςε «ελ ηε δηεπζχλζεη ησλ 

δεκνζίσλ ππνζέζεσλ […] αη εχινγαη επηζπκίαη ησλ θαηνίθσλ σο πξνο ηελ ηήξεζηλ ησλ 

παιαηψλ απηψλ δηθαίσλ, εζψλ θαη εζίκσλ»
7
. Ζ πξνθήξπμε απηή ηνπ πξψηνπ Αξκνζηή 

                                                             
2 Γηα ηελ επέθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηελ πεξίνδν 1870-1914 ζε ζρέζε κε ηα ζπληάγκαηα πνπ 

παξαρσξήζεθαλ ζηα πξνηεθηνξάηα απηά βι. M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 61-64. Γηα ηελ επέθηαζή 

ηεο γεληθά βι. Andrew Porter, «Introduction: Britain and the Empire in the Nineteenth Century», ζην A. 
Porter, The Oxford History, φ.π., ζζ. 1-30 θαη ζηελ Αθξηθή Colin Newbury, «Great Britain and the Partition 

of Africa, 1870-1914», ζην ίδην, ζζ. 624-650.  
3 M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 62-63. Γηα ην Foreign Jurisdiction Act βι. Frederick Madden – 

David Fieldhouse (eds.), The Dependent Empire and Ireland 1840-1900, Advance and Retreat in 

Representative Self-Government, vol. V, Νέα Τφξθε 1991, ζζ. 13-15.   
4 Οιφθιεξν ην κλεκφλην ηνπ Frans. S. Reilly παξαηίζεηαη ζην Σhe National Archives (ζην εμήο ΣΝΑ): 

CO67/2. εκείσκα ιφξδνπ Salisbury πξνο Sir J. Pauncifote, 20-7-1878. 
5
 ΣΝΑ: CO67/2. Δπηζηνιή Sir Julian Pauncifote πξνο The Law Office and Dr. Deane, 20-7-1878. 

6 ΣΝΑ: CO67/1. Δπηζηνιή ιφξδνπ Salisbury πξνο Sir Garnet Wolseley, αξ. 7, 1-8-1878. 
7 Ζ πξνθήξπμε, εκεξνκελίαο 22-7-1878, απνζηάιεθε κε ην ηαρπδξνκείν απφ ηνλ G. Wolseley πξνο ην ιφξδν 

Salisbury ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1878 βι. TURKEY: Correspondence relating to the Island of Cyprus. Part 1. 1878-
1879, Λνλδίλν 1879, ζζ. 6-7. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξαηίζεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π. ηφκ. Β΄, ζζ. 

43-45. 
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γέκηζε αηζηνδνμία ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη, θαηά ηελ ππνδνρή ηνπ ζηε Λεπθσζία, 

εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ:  

Αλ δε θαη νη λνεκνλέζηεξνη ησλ θαηνίθσλ, θαη νη πείξαλ ησλ εληνπίσλ πξαγκάησλ 

θεθηεκέλνη, πξνζθαιψληαη, πξνβνπιεχσληαη θαη ζπκπξάηησζη κεηά ηεο Τκ. 

Δμνρφηεηνο εηιηθξηλψο θαη σο πξνο ηαο αλάγθαο ηνπ ηφπνπ, ηελ γιψζζαλ, ηα ήζε θαη 

έζηκα, ην είδνο ηνπ πνιηηεχκαηνο ή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηα ηνηαχηα, ηφηε ρξεζηάο 

ειπίδαο ηξέθνκελ, φηη εληφο νιίγνπ ζέινκελ ίδε ηαχηα πάληα πξαγκαηνπνηνχκελα επ’ 

αγαζψ ησλ ηε αξρφλησλ θαη ησλ αξρνκέλσλ.
8
             

Ο Αξκνζηήο, κεηά απφ κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλάληεζε ζην λεζί,
9
 

ελεκέξσζε, κε επηζηνιή ηνπ, ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ηξνπνπνηήζεη νξηζκέλνπο λφκνπο πνπ ίζρπαλ επί Σνπξθνθξαηίαο.
10

 Απηφ, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε ηνπ Reilly, έδσζε ηελ αθνξκή ζην ιφξδν Salisbury λα 

απεπζπλζεί πξνο ηνλ πξέζβε ζηελ Πχιε Sir H. Layard, δεηψληαο ηνπ λα επηδηψμεη κηα λέα 

ζπκθσλία κε ηνλ νπιηάλν, πνπ ζα μεθαζάξηδε ην λνκνπαξαζθεπαζηηθφ πιαίζην ζην 

λεζί.
11

 Έηζη, ζηηο 14 Απγνχζηνπ 1878 ππνγξάθεθε πξνζζήθε ζηελ αξρηθή ζπκθσλία, ε 

νπνία έδηλε  

ηε Α.Μ. ηε Βαζηιίζζε, δηά ηνλ ρξφλνλ ηεο θαηνρήο θαη νπρί πιένλ, πιήξε εμνπζίαλ 

εηο ην λα θάκλε επ’ νλφκαηη Απηήο λφκνπο θαη ζπκβάζεηο δηά ηελ δηνίθεζηλ ηεο λήζνπ 

θαη δηά ηελ δηεπζέηεζηλ ησλ απηήο εκπνξηθψλ θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ππνζέζεσλ ειεπζέξσο απφ ηνλ ηεο Πχιεο έιεγρνλ.
12

 

 Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πην πάλσ πξνζζήθεο, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

άξρηζε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη 

                                                             
8 Ζ πξνζθψλεζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ σθξφλην, ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. 

Β΄, ζζ. 46-47. Ζ αγγιηθή ηεο κεηάθξαζε βξίζθεηαη ζην Κξαηηθφ Αξρείν Κχπξνπ (ζην εμήο ΚΑΚ): 

SA1:765/1936. “Address of His Beautitude the Archbishop of Cyprus Sophronios to Lieut.-General Sir 

Garnet Wolseley, G.C.M.G., K.C.B., 1st High Commissioner of Cyprus”. Γηα ην ζέκα ησλ πξνζθσλήζεσλ 

πξνο ηνλ πξψην Αξκνζηή βι. Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο, «Ζ πξνζθψλεζε πξνο ηνλ Γνχιζιευ θαηά ηελ άθημή 

ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1878 θαη ην ελσηηθφ αίηεκα», Δζληθή Φξνπξά & Ηζηνξία, ηεχρνο 16, Οθηψβξηνο-

Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2007, ζζ. 82-91.  
9 Γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί, θαηά ηελ άθημε ησλ Βξεηαλψλ βι. ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ησλ 
έμη επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ ζηελ πξψηε εηήζηα έθζεζε ηνπ Αξκνζηή πξνο ην Λνλδίλν ζην Report by Her 

Majesty’s High Commissioner for the Year 1879, Λνλδίλν 1880. Βι. ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Λεκεζνχ ην Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο, ««Λεκεζφο: Ζ πην πξνηθηζκέλε απφ ηε θχζε πφιε ηεο Κχπξνπ». Μηα 

βξεηαληθή έθζεζε γηα ηε Λεκεζφ ηνπ 1878», Δπεηεξίδα Κέληξνπ Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 10, 

Λεπθσζία 2013, ζζ. 321-336.   
10 TURKEY: Correspondence, φ.π., ζζ. 20F-23. O ίδηνο ν Wolseley, ζην πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην, 

αλαθέξεη φηη, θαηά ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, ζα επεδίσθε ηελ έθδνζε ειάρηζησλ λφκσλ, ελψ δηαθσλνχζε θαη 

κε ηελ πηνζέηεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπκβνπιίσλ, έρνληαο σο αξλεηηθφ πξνεγνχκελν ηα Δπηάλεζα. Anne 

Cavendish (επ.), Cyprus 1878. The Journal of Sir Garnet Wolseley, Λεπθσζία 1991, ζει.15.  
11 ΣΝΑ: CO67/1. Δπηζηνιή Sir Julian Pauncifote πξνο Sir Garnet Wolseley, αξ. 40, 19-8-1878. Σαπηφρξνλα 

δεηήζεθε απφ ηνλ Wolseley λα κελ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, TURKEY: Correspondence, φ.π., ζει. 
27. 
12 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 21-22. 
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θαζήθνληα ηνπ Αξκνζηή ζηελ Κχπξν. Σαπηφρξνλα, ελεκέξσζε ηνλ Wolseley γηα ηε 

ζεκαληηθή απηή πξνζζήθε ζηε ζπκθσλία θαη ηνπ επαλαιάκβαλε ηελ απνθπγή ιήςεο 

νπνηνπδήπνηε κέηξνπ αλαθνξηθά κε ηε λνκνζεζία, κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε 

ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο.
13

  

Ο Reilly, κεηά απφ νδεγίεο ηνπ Salisbury, εηνίκαζε έλα κλεκφλην ζρεηηθά κε 

δηάθνξα ζέκαηα, πνπ ζα απαζρνινχζαλ ηε λέα δηνίθεζε ζην λεζί. Δπηζήκαλε ηελ αλάγθε 

γηα άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ εμνπζηψλ πνπ απέθηεζε ην ηέκκα κε ηελ 

Πξνζζήθε ζηελ Κππξηαθή πλζήθε ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ 1878, είηε απφ ηελ ίδηα ηε 

Βαζίιηζζα ζην Λνλδίλν, είηε κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ζψκαηνο ζην λεζί. Απηφ ην 

ζψκα, ην νπνίν ζα ζεζκνζεηείην κε βαζηιηθή ζθξαγίδα, ζα δξνχζε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

Αξκνζηή θαη ζα αθνινπζνχζε ην κνληέιν ησλ αληίζηνηρσλ λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο λέεο απνηθίεο. εκαζία, φκσο, θαηά ηνλ Reilly, έπξεπε λα δνζεί ζηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνθηνχζαλ νη Μνπζνπικάλνη ζην λεζί, ζχκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα 

ζπλζήθε, αιιά θαη νη μέλνη θάηνηθνη, θαηά ηηο δηνκνινγήζεηο. Σφληδε ηδηαίηεξα ην γεγνλφο 

φηη ν Αξκνζηήο δελ ζα είρε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή εμνπζία, αιιά ζηφρνο ηνπ ζα έπξεπε 

λα ήηαλ ε δηαρείξηζε ηνπ λεζηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο ππάξρνληεο λφκνπο θαη ζεζκνχο. 

Σέινο, ν βξεηαλφο λνκηθφο πξφηεηλε λα αθνινπζεζεί θαη ζηελ Κχπξν ην κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο πνπ πηνζεηήζεθε θαη ζηελ Ηλδία.
14

 

 Με βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Reilly, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ έδσζε νδεγίεο λα 

εηνηκαζηεί έλα πξνζρέδην δηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ γηα ηελ παξαρψξεζε Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί πκβνπιίνπ ηεο Ηλδίαο (Indian 

Council Act). Δληνχηνηο, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαίλεηαη λα δηαθσλνχζε κε ηελ άπνςε 

ηνπ λνκηθνχ ηνπ ζπκβνχινπ γηα αηξεηή αληηπξνζψπεπζε, αθνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε 

ηνπ Salisbury, ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζα απνηειείην απφ έμη δηνξηζκέλα απφ ηνλ 

Αξκνζηή γηα δχν ρξφληα κέιε, ηξεηο Βξεηαλνχο θαη ηξεηο ηζαγελείο. Ο ίδηνο ν αλψηαηνο 

άξρσλ ζην λεζί ζα είρε ηελ εμνπζία λα λνκνζεηεί ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο εξήκελ ηνπ 

                                                             
13 ΣΝΑ: CO67/1. Δπηζηνιή Salisbury πξνο Wolseley, αξ. 41, 19-8-1878. Ο Αξκνζηήο ήηαλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη γηα ην ππφ ίδξπζε Ννκνζεηηθφ πκβνχιην δελ πξνλνείην εθινγηθή 
δηαδηθαζία. A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 69.  
14 «Memorandum by Mr. Reilly on Courts of Justice, Alterations of Law, and other matters, 16-8-1878», 

Confidential Correspondence Relating to the Island of Cyprus 1878, Printed for the use of the Foreign 

Office, Αχγνπζηνο 1878. ηελ Ηλδία, ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο Πεξί Ηλδηθήο Κπβέξλεζεο ηνπ 1858 

(Government of India Act) θαη Πεξί πκβνπιίνπ ηεο Ηλδίαο ηνπ 1869 (Indian Council Act) δεκηνπξγήζεθε 

έλα πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ αηξεηά θαη δηνξηζκέλα, απφ ην ηέκκα, κέιε, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζηνλ ππνπξγφ Ηλδηψλ, ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ηε Βαζίιηζζα ζηε ρψξα. Βι. Robin J. Moore, 

“Imperial India, 1858-1914”, A. Porter (ed.), The Oxford, φ.π, ζζ. 422-427. Οη ζρεηηθνί λφκνη βξίζθνληαη 

ζην F. Madden – D. Fieldhouse (eds), The Dependent Empire, φ.π., ζζ. 68-72 θαη 94 αληίζηνηρα. Γηα ηηο 

αλαθεξφκελεο λνκνζεζίεο βι. ζην ίδην, ζζ. 68-71 θαη 94-95 αληίζηνηρα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ηξιαλδίαο 

θαη ηεο Αηγχπηνπ, πνπ αθνινχζεζαλ ην ηλδηθφ πξφηππν βι. David Fitzpatrick, “Ireland and the Empire”, A. 
Porter (ed.), The Oxford, φ.π, ζζ. 497-505 θαη Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, “The Occupation of Egypt”, A. 

Porter (ed.), The Oxford, φ.π, ζει. 654 αληίζηνηρα. 
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ζπκβνπιίνπ.
15

 Σν πξφρεηξν δηάηαγκα απνζηάιεθε ζηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο ηεο 

Βαζίιηζζαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα,
16

 γηα ηηο απφςεηο ηνπο, καδί 

κε έλα κλεκφλην πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ κφληκν πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Sir 

Julian Pauncifote. ην κλεκφλην απηφ ν βξεηαλφο δηπισκάηεο, αθνχ ηνπο ελεκέξσλε γηα 

ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Απηνθξαηνξία, αλέθεξε φηη ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο 

ήηαλ ε θαζηέξσζε ζην λεζί ελφο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο αληίζηνηρν κε απηφ πνπ 

παξαρσξήζεθε ζηηο άιιεο απνηθίεο, νη νπνίεο δελ είραλ αληηπξνζσπεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ 

πξαθηηθή πνπ αθνινπζείην ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ Κπβεξλήηε θαη ε παξνρή 

κέζσ Δξγαιείσλ (Instruments) ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ. Δπηπιένλ, 

δεκηνπξγείην έλα Δθηειεζηηθφ πκβνχιην γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε απηφλ θαη έλα 

δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην απφ επίζεκα θαη αλεπίζεκα κέιε εμ εκηζείαο. 

Πξφηππν γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ απνηέιεζαλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

απφ ηνλ πξφζθαην δηνξηζκφ Κπβεξλήηε ζηελ Κευιάλε, αιιά θαη νη πξνηάζεηο ηνπ 

ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ πξνο ηνλ ζπγγξαθέα ηνπο. 

 Οη απαληήζεηο ησλ λνκηθψλ ήηαλ άκεζεο, φπσο δήηεζε θαη ν Salisbury, αθνχ είραλ 

πεξάζεη ήδε ηξεηο κήλεο απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηε Βξεηαλία  θαη ν Wolseley 

δελ είρε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα ηελ δηνηθήζεη. Οη ηξεηο λνκηθνί, νη νπνίνη 

κειέηεζαλ ηηο πξνηάζεηο αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ, 

απνθάζηζαλ φηη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ήηαλ λνκφηππα θαη κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ 

ελψπηνλ ηεο Βαζίιηζζαο γηα έγθξηζε. Οη κφλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ 

αθνξνχζαλ ζην άξζξν ΥΗ ηνπ δηαηάγκαηνο, ην ζρεηηθφ κε ηα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, νη νπνίεο θαη εηζήρζεθαλ ζην ηειηθφ θείκελν. Ζ πξψηε πξνεξρφηαλ απφ ηνλ 

Γεληθφ Δηζαγγειέα θαη αθνξνχζε ζηελ πξνζζήθε αλαθνξάο ζηελ πηζαλφηεηα πξνζσξηλνχ 

δηνξηζκνχ κειψλ γηα εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εληνιψλ.
17

 Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο 

ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ηελ αιιαγή ηνπ φξνπ «ηζαγελήο», κε ηνλ φξν «θάηνηθνο» σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ θάπνηνπ σο αλεπίζεκνπ κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ. 

Ζ ηξνπνινγία απηή ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Βαζίιηζζαο, ε νπνία δηθαηνινγήζεθε 

απφ ηηο «ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο» πνπ επηθξαηνχζαλ ζην λεζί,
18

 βξήθε ζχκθσλν θαη ηνλ 

                                                             
15 ΣΝΑ: CO67/1. Δπηζηνιή Salisbury πξνο Pauncifote, 17-8-1878. Ζ ίδηα επηζηνιή θνηλνπνηήζεθε ζηηο 12-9-

1878 ζην Ννκηθφ Γξαθείν. 
16 ΣΝΑ: CO67/1. Δπηζηνιή Pauncifote πξνο Law Officers, 9-9-1878. 
17 ΣΝΑ: CO67/3. Δπηζηνιή Attorney General, John Holker πξνο Salisbury, Λνλδίλν 11-9-1878. Ζ απάληεζε 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζην ΣΝΑ: CO67/3. Δπηζηνιή James Parker Deane 
πξνο Salisbury, Λνλδίλν 12-9-1878. 
18 ΣΝΑ: CO67/3. Δπηζηνιή Solicitor General, Hardinge Stanley Giffard πξνο Salisbury, Λνλδίλν 10-9-1878. 
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κφληκν πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, «ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη Σνχξθνη πνπ δηακέλνπλ 

ζην λεζί».
19

 

 Σν ηειηθφ θείκελν ηνπ Γηαηάγκαηνο ππνγξάθεθε απφ ηε Βαζίιηζζα ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 1878 θαη απνζηάιεθε ζηνλ Wolseley ζηηο 20 ηνπ ηδίνπ κήλα.
20

 Πέξαλ ηεο 

θαζηέξσζεο ησλ ζεζκψλ ηνπ Μεγάινπ Αξκνζηή θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ 

θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο, φξηδε θαη ηελ ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην 

λεζί θαη θαζφξηδε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Αλαιπηηθφηεξα, o Αξκνζηήο, κε ηε ζπκβνπιή ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα 

λνκνζεηνχζε θαη ζα εμέδηδε ηέηνηνπ είδνπο δηαηάγκαηα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εηξήλεο, 

ηάμεο θαη θαιήο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο δηαηαγέο ηνπ ηέκκαηνο, 

πνπ ζα είρε θαη ηελ εμνπζία γηα ηελ ηειηθή επηθχξσζε ή αθχξσζή ηνπο. Παξάιιεια, 

λνκνζεηηθή εμνπζία απνδηδφηαλ θαη ζην ίδην ην ηέκκα, κε ηε ζπκβνπιή ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Σν ππφ ίδξπζε Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζα απαξηηδφηαλ απφ ηνλ Αξκνζηή, ν νπνίνο 

ζα πξνήδξεπε ησλ ζπλεδξηψλ θαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θαη φρη πεξηζζφηεξα ησλ νθηψ 

ζηνλ αξηζκφ κέιε, ηα νπνία ζα δηνξίδνληαλ απφ ην ηέκκα γηα κηα δηεηία θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Σα κηζά, ηα «επίζεκα κέιε», πέξαλ ηνπ Αξκνζηή, έπξεπε λα 

είλαη «άηνκα θαηέρνληα δεκφζηα ππνπξγήκαηα» ζην λεζί, θαη ηα ππφινηπα θάηνηθνη ηεο 

Κχπξνπ, πνπ ζα απνθαινχληαλ «αλεπίζεκα». Πηζαλή αιινίσζε ηεο αλαινγίαο απηήο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, δελ ζα απνηεινχζε ιφγν θσιχκαηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ή 

αθχξσζεο ηνπ θχξνπο ησλ απνθάζεψλ ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο, παξαίηεζεο ή 

ζαλάηνπ θάπνηνπ κέινπο, ν Αξκνζηήο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηέκκαηνο, κπνξνχζε λα 

δηνξίζεη πξνζσξηλφ ή κφληκν κέινο. Ο Αξκνζηήο είρε επίζεο ην δηθαίσκα παχζεο 

νπνηνπδήπνηε κέινπο, ζε πεξίπησζε ρξεσθνπίαο ή αληθαλφηεηαο πιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, θαηαδίθεο ηνπ γηα έγθιεκα ή απνπζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ γηα πεξίνδν 

πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ, άλεπ άδεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αγγιηθνχ ζηέκκαηνο ζηελ 

Κχπξν. Σέινο, θάζε κέινο είρε ην δηθαίσκα παξαίηεζεο, ε νπνία ζα ίζρπε απφ ηελ 

εκεξνκελία απάληεζεο ηνπ Αξκνζηή. 

ζνλ αθνξά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ, απαξηία ζα ππήξρε κε ηελ παξνπζία 

ηξηψλ κειψλ, πέξαλ ηνπ πξνέδξνπ, ν νπνίνο ζα εμέδηδε νδεγίεο φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο 

ηνπ, ελψ ην ίδην ην πκβνχιην ζα ζπλέηαζζε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ. ιεο νη 

απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαλ κε πιεηνςεθία, ελψ ν πξφεδξνο, πέξαλ ηεο ςήθνπ ηνπ, ζα είρε 

                                                             
19 ΣΝΑ: CO67/3. εκείσκα Salisbury ζηελ επηζηνιή ηνπ Giffard, 11-9-1878. 
20 Δπηζπλάπηεηαη ζηελ επηζηνιή ηνπ Salisbury πξνο Wolseley, Λνλδίλν, 20-9-1878 ζην Cyprus. No 1. 
(1879), Correspondence respecting the Island of Cyprus, C. 2229, Λνλδίλν 1879, ζζ. 2-6. Γηα ηελ ειιεληθή 

απφδνζή ηνπ βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π, ηφκ. Β΄, ζζ. 73-77. 
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θαη ηε ληθψζα, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο. Οπνηνζδήπνηε λφκνο ή δηάηαγκα ςεθηδφηαλ απφ 

ην πκβνχιην ζεσξείην ζε ηζρχ κεηά ηελ θχξσζή ηνπ απφ ηνλ Αξκνζηή, ελψ ήηαλ δπλαηφλ 

λα αθπξσζεί απφ ην ηέκκα, κε δεκνζίεπζε ζηελ «Δπίζεκε Δθεκεξίδα». Σέινο, ζε 

πεξίπησζε ζηάζεο, ν Αξκνζηήο είρε ην πξνλφκην έθδνζεο δηαηάγκαηνο κε ηζρχ λφκνπ, κε 

δηάξθεηα κέρξη έμη κελψλ, κε βαζηιηθή έγθξηζε.   

Σν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ (βι. Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ππνγξάθεθε απφ ηε Βαζίιηζζα ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1878,
21

 θαη 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αξκνζηή ζην λεζί κφιηο κηα κέξα πξηλ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζην Λνλδίλν. Ζ επηζπκία ηνπ Wolseley γηα ηελ έλαξμε ησλ 

λνκνζεηηθψλ εξγαζηψλ θαίλεηαη λα ήηαλ κεγάιε,
22

 δειψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

αλχπαξθηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε πνπ αληηκεηψπηζε, αθηθλνχκελνο ζην λεζί.
23

 Σν 

δηάηαγκα, ην νπνίν παξαιήθζεθε κε ην ηαρπδξνκείν ζηηο 28 επηεκβξίνπ, έδσζε ηελ 

επθαηξία ζηνλ Αξκνζηή λα αξρίζεη θαη επίζεκα
24

 ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ ζην Ννκνζεηηθφ θαη ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηνίθεζεο γεληθφηεξα. 

Σν δηνξηζκέλν απηφ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, φπσο επηζήκαλε θαη ν G. Hill ζην 

θιαζηθφ ηνπ έξγν Α History of Cyprus, ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνην κε ηα 

αληίζηνηρα ησλ ππνινίπσλ απνηθηψλ ηεο Απηνθξαηνξίαο.
25

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, 

αθφκα θαη δέθα ρξφληα χζηεξα απφ ην ζχληαγκα πνπ παξαρσξήζεθε ην 1878 ζηελ Κχπξν, 

ε πιεηνςεθία ησλ απνηθηψλ θαη πξνζαξηεκέλσλ εδαθψλ είραλ δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην. Παλνκνηφηππν κε ην ζπκβνχιην ηεο Κχπξνπ απνδφζεθε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζηα λεζηά Fiji, Leeward Islands θαη ζηελ Αγία Λνπθία. Δληνχηνηο, 

ππήξραλ δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ζπληάγκαηνο απηνχ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη, νξηζκέλεο θηήζεηο είραλ δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην κε πιεηνςεθία επίζεκσλ κειψλ (Straits Settlements, Tobacco, Βξεηαληθέο 

                                                             
21 Βξίζθεηαη ζην TNA: FO881/3727. Γεκνζηεχηεθε ζηε The London Gazette (Λνλδίλν), 1-10-1878, αξ. 

θχιινπ 24629, ζζ. 5369-5371. Ζ κεηάθξαζή ηνπ ζηα ειιεληθά ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 

72-77. 
22 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εγγξαθή ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1878: «Έγξαςα κηα 

καθξνζθειή επηζηνιή πξνο ηνλ Salisbury θαη ηνπ αλέθεξα ηηο λνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδσ, αθνχ ηα 

ρέξηα κνπ είλαη ηφζν πνιχ δεκέλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δελ κπνξψ λα πξνρσξήζσ ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαξξχζκηζε». Παξαηίζεηαη ζην A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 73.  
23 Γηα ηα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνέβεθε ε βξεηαληθή 

δηνίθεζε ζην λεζί ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε βι. ελδεηθηηθά C.W. Orr, Cyprus under British Rule, Λνλδίλν 

1918, ζζ. 65-94 θαη 114-120, Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, φ.π., ζζ. 87-145. 
24

 Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ άξρηζαλ απφ πξνεγνπκέλσο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

εγγξαθή ηνπ Αξκνζηή ζην εκεξνιφγηφ ηνπ: «Πξνβαίλνληαο ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ θαη Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ κνπ, ηα νπνία ειπίδσ λα ζπγθιεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα, κεηά ηελ παξαιαβή, κε ην επφκελν ηαρπδξνκείν, ηνπ ζρεηηθνχ, κε ην αληηθείκελν Βαζηιηθνχ 
Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ». Παξαηίζεηαη ζην A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 73. 
25 G. Hill, A History, φ.π., ζζ. 416-417. 
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Ολδνχξεο, Λάγνο), ζε θάπνηεο άιιεο πιεηνςεθνχζαλ ηα αλεπίζεκα κέιε (Trinidad, 

Βεξκνχδα), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αγίνπ Βηθεληίνπ, ηα ex-officio κε ηα επίζεκα κέιε 

ήηαλ ίζα κε ηα αλεπίζεκα.
26

 

Σν «εκβξπψδεο» Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, πνπ παξαρσξήζεθε ην 1878, παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ ήηαλ αθξηβψο θαη ην πξνζδνθψκελν, απφ ηνπο θαηνίθνπο, εληνχηνηο έγηλε 

δεθηφ ρσξίο αληηδξάζεηο, αθνχ ήηαλ έλα πξψην βήκα πξνο ηελ εθδεκνθξαηηθνπνίεζε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, χζηεξα απφ νζσκαληθή θαηνρή ηξηψλ αηψλσλ, κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε πεπνίζεζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ φηη ε αγγιηθή θαηάιεςε ήηαλ πξνζσξηλή, κέρξη ηελ έλσζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, θαη ε άγλνηα ιεηηνπξγίαο ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνπιίνπ, 

νδήγεζαλ ζηελ ππνδνρή ηνπ δηαηάγκαηνο κε νπδέηεξα αηζζήκαηα, ελ αλακνλή ησλ 

εμειίμεσλ.
27

 

Δληνχηνηο, ε νινθιήξσζε ηεο πξψηεο λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1878, παξά ην βξαρχ ηεο δηάζηεκα, ήηαλ αξθεηή γηα ηνπο θαηνίθνπο γηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αδπλακία ησλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ λα 

επεξεάζνπλ ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην λεζί. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε ζθιεξή ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ έλαληη ησλ Κππξίσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξνχζε ηελ 

απζηεξή επηβνιή ησλ λφκσλ θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ θφξσλ,
28

 νδήγεζαλ ηνπο έιιελεο 

θαηνίθνπο ζηελ εηνηκαζία θαη απνζηνιή ππνκλεκάησλ πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζην 

Λνλδίλν κε ηα αηηήκαηά ηνπο, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ε παξνρή αληηπξνζσπεπηηθνχ 

ζπληάγκαηνο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

            

Σα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Ζ επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ησλ κειψλ (επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ) ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν VΗ ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, ζα 

                                                             
26 Γηα ηα ζπληάγκαηα πνπ ίζρπαλ ζηηο δηάθνξεο απνηθίεο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ην 1888, βι. 

Colonial Office, Return showing the Constitution of the Executive in each colony, and, in the colonies having 

representative assemblies, the numbers of members, the number of electors, and the qualifications requisite 
for members and for electors, Λνλδίλν 1889. 
27 Γηα ην ζεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ αγγιηθή θαηνρή βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, 

ζει. 88. 
28 Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε κεηαζηξνθή ησλ αηζζεκάησλ ησλ Κππξίσλ έλαληη ηεο βξεηαληθήο 

δηνίθεζεο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 89-91. Ζ πξψηε ζνβαξή αληηπαξάζεζε επήιζε κεηαμχ 

ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλνχ Οηθνλνκίδε θαη ηνπ δηνηθεηή Λεκεζνχ F. Warren, πνπ πήξε δηαζηάζεηο, 

αθνχ ζπδεηήζεθε θαη ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, κεηά απφ παξάπνλα ηνπ πξψηνπ γηα θαθνδηνίθεζε. Βι. 

ζρεηηθά ην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 91-132, Correspondence respecting complaints made 

against the Government of Cyprus, Cyprus no.2 (1879), C. 2324, Λνλδίλν 1879. Ζ, φπσο έκεηλε γλσζηή, 

δηέλεμε Κππξηαλνχ-Οπψξξελ, παξνπζηάζηεθε κε έληνλν ηξφπν θαη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο. Βι. ελδεηθηηθά ηελ 

εθεκεξίδα Νένλ Κίηηνλ (Λάξλαθα), 13/25-6-1879 θ.ε.. Γηα ηηο ειιελφθσλεο εθεκεξίδεο ζηελ Κχπξν θαηά 
ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν γεληθά βι. ην ηεηξάηνκν βηβιίν ηνπ Αλδξέα νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θππξηαθνχ ηχπνπ, ηφκ. 1-4, Λεπθσζία 1995-2006.   
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γηλφηαλ απφ ηελ ίδηα ηε Βαζίιηζζα. Πξαθηηθά φκσο, ε επηινγή γηλφηαλ απφ ηνλ Αξκνζηή, 

θαη ε Βαζίιηζζα ελέθξηλε ηα πξφζσπα, δεκνζηεχνληαο ηε ζρεηηθή αλαγγειία ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηνπ λεζηνχ.
29

 

Ζ επηινγή ησλ πξψησλ κειψλ ηνπ λεντδξπζέληνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ 

θάηη πνπ απαζρνινχζε ηνλ Αξκνζηή Wolseley, πνιχ πξηλ παξαιάβεη ην ζρεηηθφ δηάηαγκα, 

αθνχ κε ηε ιήςε ηνπ εηνίκαζε άκεζα ηηο επηζηνιέο δηνξηζκνχ ησλ κειψλ.
30

 Χο αλεπίζεκα 

κέιε, ν Αξκνζηήο επέιεμε δχν κέιε γλσζηψλ νηθνγελεηψλ ηνπ λεζηνχ, ηνλ Οζσκαλφ, 

πξφεδξν ηνπ Temyiz Mahkemesi (Δθεηείν) Mustafa Fuad Bey
31

 θαη ηνλ έιιελα έκπνξν 

θαη ζχκβνπιν ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ σθξνλίνπ Γεψξγην Γιπθχ,
32

 απφ ηε Λεπθσζία, ελψ 

δηφξηζε θαη ηνλ γαηνθηήκνλα, γλσζηφ γηα ηε κέζνδν εμνιφζξεπζεο ηεο αθξίδαο πνπ 

αλαθάιπςε,
33

  θξαγθνιεβαληίλν Ρηράξδν Mattei.
34

 Ζ επηινγή ησλ ηξηψλ απηψλ πξνζψπσλ 

σο ησλ πξψησλ αλεπίζεκσλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ έβξηζθε ζχκθσλν θαη 

ηνλ ηχπν ηεο επνρήο, ιφγσ θπξίσο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θχξνπο θαη ηεο αλαγλσξηζκέλεο 

αμίαο ηνπο ζηελ θππξηαθή θνηλσλία.
35

 Ο Wolseley, κε ην δηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κειψλ πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, φπσο 

θαίλεηαη λα ήηαλ θαη ε επηζπκία ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ: ρσξίο λα δψζεη απμεκέλεο 

εμνπζίεο ζηελ πιεηνςεθνχζα ειιεληθή θνηλφηεηα, ηελ εμίζσζε κε ηε κεηνςεθνχζα 

ηνπξθηθή, ε νπνία ηα ηειεπηαία 300 ρξφληα, δηνηθνχζε ην λεζί.  

                                                             
29 Ο Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε επηζηνιή ηνπ Αξηζηνηέιε Παιαηνιφγνπ πξνο ηνλ ππ. Δμσηεξηθψλ, 

θαίλεηαη λα πξφηεηλε γηα ηε ζέζε ηνπ βνπιεπηή δχν Έιιελεο, ηνλ Θεφδσξν Πεξηζηηάλε (ν νπνίνο δηνξίζηεθε 

κεηέπεηηα βνπιεπηήο) θαη ηνλ Αλδξέα Θεκηζηνθιένπο, ζεσξψληαο ηνπο σο ηα πιένλ πξνζνληνχρα άηνκα γηα 

ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο. Βι. Correspondence respecting complaints made against the Government of Cyprus, 
Cyprus no.2 (1879), C. 2324, Λνλδίλν 1879, ζει. 3.   
30 Ο Wolseley, ζην εκεξνιφγηφ ηνπ, αλαθέξεη φηη ηελ ίδηα εκέξα πνπ παξέιαβε ην δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξέδσζε ηελ επηζηνιή δηνξηζκνχ ζηνλ Fuad Mustafa Effendi, θαηά ηε δηάξθεηα 

δεμίσζεο πνπ πξνζέθεξε ζηνπο επηθαλείο κνπζνπικάλνπο ηεο πξσηεχνπζαο, βι. A. Cavedish (επ.), Cyprus, 

φ.π., ζζ. 93-95.  
31 Rolandos Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus during the second half of the nineteenth 

century, Λεπθσζία 1996, ζει. 65. 
32 Αξηζηείδεο Λ. Κνπδνπλάξεο, Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ Κππξίσλ 1800-1920, η΄ επεπμεκέλε έθδνζηο, 

Λεπθσζία 2010, ζει. 102. Ο Γιπθχο έθαλε αξλεηηθή πξψηε εληχπσζε ζηνλ Wolseley, θπξίσο γηα ην 

βξψκηθφ ηνπ πνπθάκηζν, βι.  A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 155. 
33 Γηα ηελ επηδεκία ησλ αθξίδσλ, νη νπνίεο θαηέζηξεθαλ επί αηψλεο ηε γεσξγηθή παξαγσγή ηνπ λεζηνχ, βι. 

Αλδξέαο Σειιπξίδεο, «Ζ ηζηνξία ηεο αθξίδαο ζηελ Κχπξν», Κππξηαθαί πνπδαί, 56 (1992), ζζ. 85-127, A. 
Cavendish (επ.), Cyprus, φ.π., ζζ. 176-183, Constance Frederica Gordon-Cumming, “The Locust War in 

Cyprus”, Nineteenth Century, ηφκ. 14, 1883, ζζ. 300-316 (αλαδεκνζηεχηεθε κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά 

ζην Κπξηάθνο Γεκεηξίνπ (εηζ. – επ.), Δπί Αλάζζεο Βηθησξίαο, Αζήλα 2009, ζζ. 309-326).     
34 Α.Λ. Κνπδνπλάξεο, Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, φ.π., ζει. 342. Με ηνλ Mattei ν Wolseley, θαίλεηαη λα απέθηεζε 

θαη θηιηθέο ζρέζεηο θαηά ηηο πξψηεο βδνκάδεο ηνπ ζην λεζί, αθνχ ηνλ επηζθέθζεθε ζηελ νηθία ηνπ ζηε 

Νήζνπ. A. Cavedish (επ.), Cyprus, φ.π., ζει. 63-64. πσο ν Φ. Εαλλέηνο αλαθέξεη (Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, 

ζει. 44), ν Mattei αξλήζεθε ηελ ελνηθίαζε κηαο απφ ηηο νηθίεο ηνπ ζηε Λάξλαθα γηα λα εγθαηαζηαζεί ν 

λεναθηρζείο Wolseley, θάηη πνπ ηνλ νδήγεζε λα νξίζεη σο έδξα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ ηε Λεπθσζία. Ζ 

πιεξνθνξία θαίλεηαη λα κελ επζηαζεί, αθνχ ην θηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείην σο Γηνηθεηήξην Λάξλαθαο αλήθε 

ζηνλ ίδην θαη ελνηθηαδφηαλ κε εηήζην ελνίθην 320 ιίξεο, KAK: SO2/875. Αθφκα θαη κεηά θαη ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ, ν Mattei ρξεζηκνπνηείην απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηνλ έιεγρν θπβεξλεηηθψλ έξγσλ, εθ. Νένλ Κίηηνλ 
(Λάξλαθα), 10/22-11-1879.  
35 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 13/25-6-1879. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



29 
 

Ο Γιπθχο, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Νένλ Κίηηνλ, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1879, θαη 

ελψ νη εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλερίδνληαλ, έθαλε ζθέςεηο παξαίηεζεο.
36

 

εκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα δηαδξακάηηζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αδπλακίαο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δξάζεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, κεηά θαη απφ ηελ πξψηε ήδε ζπλεδξία 

θαη ηελ έγθξηζε Δπηηαγήο κε ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ.
37

 

Σειηθψο, παξαηηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πξάμε ηνπ 

απηή
38

 λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εηνηκαζία ηνπ πξψηνπ Παγθχπξηνπ Τπνκλήκαηνο ηνπ 

1879 πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε.
39

 ηε ζέζε ηνπ δηνξίζηεθε ν λνκηθφο Θεφδσξνο 

Πεξηζηηάλεο, ν νπνίνο δηεηέιεζε, φπσο θαη ν πξνθάηνρφο ηνπ, ζχκβνπινο ηφζν ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ σθξνλίνπ, φζν θαη ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλνχ.
40

 

  Ζ επφκελε αιιαγή ζηε δνκή ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα επεξρφηαλ κε ηελ 

παξέιεπζε δχν εηψλ θαη ηε ιήμε ηεο δηεηνχο ζεηείαο ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ. Ο Αξκνζηήο 

R. Biddulph, ελεκέξσζε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπλεηζθνξά 

ησλ Fuad θαη Mattei εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ επνηθνδνκεηηθή, εληνχηνηο 

πξνζαλαηνιηδφηαλ λα κελ ηνπο επαλαδηνξίζεη, ηνλίδνληαο έηζη φηη πηζαλφο επαλαδηνξηζκφο 

θάπνηνπ κέινπο ζα γηλφηαλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη δελ ζα ήηαλ ν θαλφλαο.
41

 Οη 

απφςεηο ησλ αλψηεξσλ ππαιιήισλ ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ ηαπηίζηεθαλ κε απηέο ηνπ 

Αξκνζηή, ελψ θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ ππνπξγφ Kimberley παξά ην φηη έθξηλε άδηθν λα κελ 

επαλαδηνξηζηεί ν Fuad, απηφ ήηαλ αλαπφθεπθην, γηα λα απνθεπρζεί θαη ν επαλαδηνξηζκφο 

ηνπ Mattei.
42

  

                                                             
36 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 15/27-12-1879.  
37 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 19-12-1878. 
38 Γπζηπρψο ε επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ δελ εληνπίζηεθε, παξά κφλν θάπνηεο αλαθνξέο ζηελ πξάμε ηνπ 

απηή. Βι. εθ. Νένλ Κίηηνλ, 12/24-1-1880, φπνπ ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη φηη ζηε ζέζε ηνπ δηνξίζηεθε ν εθ 

Λεκεζνχ Γεψξγηνο Λαλίηεο.  

 39 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ Παγθχπξηνπ ππνκλήκαηνο άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 1879, κε ηελ εθινγή Δπαξρηαθψλ 

Δπηηξνπψλ, βι. εθ. Νένλ Κίηηνλ, 27/9-7-1879. Οιφθιεξν ην ππφκλεκα, ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζε θαηνπηλφ 

ζηάδην ηεο εξγαζίαο καο, παξαηίζεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 144-159, ελψ 

δεκνζηεχηεθε θαη ζην Παξάξηεκα ηνπ Νένπ Κηηίνπ, (Λάξλαθα), 23/6-3-1880.  
40 The Cyprus Gazette (Λεπθσζία), 7-7-1880. Γηα ηνλ Πεξηζηηάλε βι. Α.Λ. Κνπδνπλάξεο, Βηνγξαθηθφλ, φ.π., 

ζει. 476. 
41 Ο Biddulph επηζήκαλε φηη ν Fuad ήηαλ κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο 
κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, κε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή απέλαληη ζηα κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Γηα ηνλ Mattei, παξά ην γεγνλφο φηη απνηεινχζε εμαηξεηηθή 

πεξίπησζε ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ δηνηθνχλησλ θαη ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ, νη Βξεηαλνί ζεσξνχζαλ φηη 

πηζαλφο επαλαδηνξηζκφο ηνπ δελ ζα ήηαλ ζθφπηκνο. Έηζη, ν Αξκνζηήο πξνηίκεζε λα κελ επαλαδηνξίζεη 

θαλέλαλ απφ ηνπο δχν. Γηα ηηο απφςεηο ηνπ Αξκνζηή βι. TNA: CO67/12. Δπηζηνιή Biddulph πξνο 

Kimberley, Λεπθσζία 17-7-1880. Ζ ζηάζε ηνπ Mattei, ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, 

απέλαληη ζηε λέα δηαθπβέξλεζε, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ, ηδηαίηεξα ησλ θνξνινγηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο ζην λεζί, δελ απνηεινχζε 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε σο φθεηιε σο κέινο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Βι. ελδεηθηηθά ηελ θαηαγγειία 

ηνπ Γηνηθεηή Λάξλαθαο γηα ηε κε απνπιεξσκή ησλ θφξσλ απφ ηνλ Mattei ζην ΚΑΚ: SAO2/868. Δπηζηνιή 

White πξνο Greaves, Λάξλαθα 18-12-1878. 
42 Γηα ηηο απφςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ, βι. ηα ζεκεηψκαηα ζην TNA: 

CO67/16/12569. 
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Δπηπξφζζεηα, ν πθππνπξγφο Απνηθηψλ επηζήκαλε φηη ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ 

Kimberley, κφλν ηνχξθνη, έιιελεο θαη βξεηαλνί ππήθννη κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ σο 

αλεπίζεκα κέιε.
43

 Απηφ επέθεξε ηελ αληίδξαζε ηνπ Αξκνζηή, θπξίσο γηα ηελ αλαθνξά 

ηνπ ζηνλ ηδηαίηεξα αζαθή, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, φξν «Έιιελαο», πνπ εθ παξαδξνκήο, 

αλαθεξφηαλ ζην ελ ιφγσ έγγξαθν. Γηα λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο παξεμεγήζεηο, ν 

Biddulph πξφηεηλε φπσο «ην πκβνχιην πξέπεη λα απνηειείηαη απφ Οζσκαλνχο ππεθφνπο, 

Μσακεζαλνχο θαη Υξηζηηαλνχο, θαη Βξεηαλνχο ππεθφνπο»
44

. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

φξνπ «Έιιελαο», ηζρπξηδφηαλ, ζα πεξηιακβάλνληαλ κφλν νη ηζαγελείο θάηνηθνη, κέιε ηεο 

ειιελνξζφδνμεο Δθθιεζίαο, θαη έηζη ζα απνθιείνληαλ νη Αξκέληνη, νη νπνίνη «πηζαλφλ λα 

είλαη νη πιένλ έμππλνη θαη ηθαλνί απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ππεθφνπο ηεο Πχιεο». Σέινο, ζηελ 

επηζηνιή ηνπ πξφηεηλε, φπσο, σο θαλφλαο, ηα ηξία αλεπίζεκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ λα 

είλαη έλαο Μσακεζαλφο θαη δχν Υξηζηηαλνί. Δληνχηνηο, παξά ην γεγνλφο φηη ζην ππφ 

αλαζεψξεζε ζπκβνχιην ζα δηνξίδνληαλ δχν ειιελνξζφδνμα κέιε θαη έλα κσακεζαλφο, ν 

Biddulph δελ ήζειε λα απνθιείζεη έλα κειινληηθφ δηνξηζκφ κέινπο, πέξαλ ηεο 

ειιελνξζφδνμεο εθθιεζίαο.
45

 Με ηελ άπνςε ηνπ Αξκνζηή ζπκθψλεζε θαη ν ππνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ, εγθξίλνληαο έηζη θαη πηζαλέο κειινληηθέο ελέξγεηέο ηνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή.
46

          

Πέξαλ ηνπ πην πάλσ ζέκαηνο, ν Biddulph αληηκεηψπηδε θαη δπζθνιίεο εληνπηζκνχ 

ηθαλψλ Κππξίσλ γηα ηηο ζέζεηο απηέο. Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ επηεκβξίνπ 1880, ζε 

αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ πξφζθαηα δηνξηζζέληα Φηιειεχζεξν ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

ηφληδε ηελ αδπλακία εχξεζεο ηθαλψλ Κππξίσλ γηα λα πιεξψζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δηθαζηψλ, 

κεηά ηε αλαδηάξζξσζε ησλ δηθαζηεξίσλ. Με ζρεηηθή επηζηνιή δήηεζε δηεπθξηλίζεηο απφ 

ην ππνπξγείν θαηά πφζνλ κπνξνχζε λα δηνξίζεη σο αλεπίζεκα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ άηνκα πνπ θαηέρνπλ ήδε δεκφζηεο ζέζεηο ζην λεζί (δηθαζηέο). Σηο ειπίδεο ηνπ 

ηηο ελαπφζεηε ζην γεγνλφο φηη ζην Υνλγθ Κνγθ, φπνπ ην ζχληαγκα ήηαλ παξφκνην κε απηφ 

ηεο Κχπξνπ, ν Αξρηηνπνγξάθνο (Surveyor General) θαηείρε θαη ζέζε αλεπίζεκνπ κέινπο 

                                                             
43 Σφζν ν κφληκνο πθππνπξγφο Απνηθηψλ Herbert, φζν θαη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ Kimberley, ζε ζεκεηψκαηά 

ηνπο εκεξνκελίαο 17 θαη 19-8-1880 αληίζηνηρα, αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε δηνξηζκνχ κφλν ηνχξθσλ, 

ειιήλσλ θαη βξεηαλψλ ππεθφσλ, TNA: CO67/16/12569. Ζ άπνςε απηή θσδηθνπνηήζεθε θαη ζην TNA: 

CO67/16/12569. Δπηζηνιή Herbert πξνο Abbott, Λνλδίλν 24-8-1880. 
44 Ο δηαρσξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ζε «Μσακεζαλνχο» θαη «Υξηζηηαλνχο», πνπ, ζηελ πξψηε 

απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνλ επφκελν ρξφλν, ηξνπνπνηήζεθε ζε «Μσακεζαλνχο» θαη «κε Μσακεζαλνχο», 

παξαγλψξηδε ηελ πιεηνςεθνχζα ειιεληθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο δηαηεξήζεθε κέρξη 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1940. 
45 «Δπηζηνιή Biddulph πξνο Earl Granville, Λεκεζφο 5-10-1878», ζην Correspondence Respecting the 

Affairs of Cyprus, C. 2930, Λνλδίλν 1881, ζει. 50. 
46 «Δπηζηνιή Abbott πξνο Herbert, Λνλδίλν 27-10-1878», ζην Correspondence Respecting the Affairs of 

Cyprus, C. 2930, φ.π., ζει. 50. 
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ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.
47

 Ο κφληκνο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ J. Pauncifote, ν νπνίνο 

θαηείρε πξνεγνπκέλσο ηε ζέζε θπβεξλήηε ζηελ αζηαηηθή απνηθία, ηφληζε φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ απαγνξεπφηαλ ε ηαπηφρξνλε θαηνρή δχν ζέζεσλ απφ ην ίδην άηνκν, ήηαλ 

πξνηηκεηένο ν δηαρσξηζκφο ηνπο, αθνχ ε εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ επέβαιιε 

αλεμαξηεζία απφ ηνλ επίζεκν έιεγρν. Δληνχηνηο, ελ θαηαθιείδη, θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Κχπξν, ν πθππνπξγφο επέηξεςε ην δηνξηζκφ ελφο ηζαγελνχο 

δηθαζηή σο αλεπίζεκνπ κέινπο.
48

 Μεηά θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ, ν Αξκνζηήο 

πξνέβεθε ζηελ αληηθαηάζηαζή ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ απφ δχν Λαξλαθείο: ηνλ θηεκαηία, 

θνξνεηζπξάθηνξα θαη κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Λάξλαθαο Mehmet Ali 

Fehmi Effenti θαη ην δηθαζηή Υξηζηφδνπιν Οηθνλνκίδε.
49

 Ο κνπζνπικάλνο βνπιεπηήο 

επαλαδηνξίζηεθε κεηά ην ηέινο ηεο δηεηνχο ζεηείαο ηνπ, παξακνλέο ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ 

λένπ πληάγκαηνο, ηηκεηηθά πεξηζζφηεξν, σο αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο ηνπ δξάζεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη έηζη έγηλε ην κφλν αλεπίζεκν 

κέινο πνπ επαλαδηνξίζηεθε. Πέξαλ φκσο ησλ πην πάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν, γηα ηνπο 

ηερλνθξάηεο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ, δηαδξακάηηζε ην γεγνλφο φηη αλήθε ζηε 

κεηξηνπαζή παξάηαμε ησλ «Νενηνχξθσλ» θαη δελ ζπκκεηείρε ζηηο δηακαξηπξίεο πνπ είραλ 

εθδεισζεί ηφηε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην Ννκνζεηηθφ ψκα.
50

   

Δλ ησ κεηαμχ, ε εθινγηθή λίθε ησλ Φηιειεπζέξσλ
51

 θαη ε άλνδνο ζηελ 

πξσζππνπξγία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ηνπ Γιάδζησλα, ηνπ πνιηηηθνχ ν νπνίνο κηα 

δεθαπεληαεηία πξνεγνπκέλσο είρε παξαρσξήζεη ηα Δπηάλεζα ζηελ Διιάδα, γέκηζε κε 

αηζηνδνμία ηνπο Έιιελεο ηνπ λεζηνχ γηα επαλάιεςε ηεο πξάμεο απηήο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ.
52

 Ζ αληηπνιηηεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη Φηιειεχζεξνη 

απέλαληη ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ θαη νη ζπρλέο ηνπο ζρεηηθέο επεξσηήζεηο ζηε 

Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ είραλ δηακνξθψζεη ηελ άπνςε ζην λεζί φηη, κε ηελ άλνδφ ηνπο 

                                                             
47 ΣΝΑ: CO67/12. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, αξ. 377, Σξφνδνο 13-9-1880. Γηα ην ζχληαγκα ηεο 

απνηθίαο απηήο βι. F. Madden and D. Fieldhouse, The Dependent, φ.π, ζζ. 463-466 θαη 488-489. 
48 ΣΝΑ: CO67/12. εκείσκα J. Pauncifote, 12-10-1880. 
49 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπο βι. The Cyprus Gazette, 12-11-1880. Γηα ηηο βηνγξαθίεο ηνπο βι. Α.Λ. Κνπδνπλάξεο, 

Βηνγξαθηθφλ, φ.π., ζζ. 350 θαη 425 αληίζηνηρα. 
50 Ο Αξκνζηήο Biddulph αηηήζεθε απφ ην ππνπξγείν Απνηθηψλ ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ, ψζηε ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο ζχγθιεζεο ηνπ ππάξρνληνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα κε δεκηνπξγεζεί νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κσακεζαλνχ βνπιεπηή. Πέξαλ βέβαηα απηψλ, βι. 

ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/27/19502. Γηα ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ βι. The Cyprus Gazette, 

αξ. 96, 1-1-1883. 
51

 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π, ηφκ. Β΄, ζζ. 199-204. Γηα ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ επηθξάηεζε ζην λεζί κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ βι. εθ. Νένλ Κίηηνλ, 19/1-5-1880 θ.ε. 
52 Σν «επηαλεζηαθφ πξφηππν», έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζην ελσηηθφ θίλεκα ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ. Βι. 

ζρεηηθά, Γηψξγνο Γεσξγήο, «Ο αληίθηππνο ηεο έλσζεο ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα ζηελ Κχπξν», 
Ησάλλεο Θενραξίδεο (επ.), Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ δηεζλνχο θππξνινγηθνχ ζπλεδξίνπ (Λεπθσζία, 16-20 Απξηιίνπ 

1996), ηφκνο Γ΄, Νεφηεξν Σκήκα, Λεπθσζία 2001, ζζ. 383-395.  
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ζηελ εμνπζία, ζα παξαρσξνχληαλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζηνπο θαηνίθνπο.
53

 Δληνχηνηο, 

ε απνγνήηεπζε, θπξίσο απφ ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ άκεζσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

αλέκελαλ, ήηαλ κεγάιε, ζε ζεκείν πνπ ζεψξεζαλ φηη έπξεπε νη ίδηνη λα αζθήζνπλ πηέζεηο 

γηα λα ηηο επηηχρνπλ. Σελ έληαζε πνπ επηθξαηνχζε αχμεζε θαη ε έθδνζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηελ Κχπξν, φπνπ αθελφο ακθηζβεηείην ε 

ειιεληθφηεηά ηεο απφ ηνπο Βξεηαλνχο, αθεηέξνπ πιήηηεην ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ησλ 

θαηνίθσλ.
54

   

Δληφο ησλ παξαπάλσ πιαηζίσλ, ν Θ. Πεξηζηηάλεο, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ 

Αξκνζηή Biddulph ηνλ Οθηψβξην 1881 ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ. Χο αηηία, ν έιιελαο 

πνιηηεπηήο επηθαιέζηεθε ην «δεκφζην θξφλεκα», ην νπνίν «εμεδειψζε θαηά ηνλ κάιινλ 

αλακθίβνινλ ηξφπνλ ελαληίνλ ηεο παξνπζίαο κνπ ελ ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ», ηηο 

πηέζεηο πνπ δερφηαλ απφ «ηνπο κάιινλ ζηελνχο θίινπο» ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηελ αζπκβαηφηεηα ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο κέινπο ζσκαηείνπ, πνπ ζα 

ππέβαιιε παξάπνλα ζηελ θπβέξλεζε, κε απηήλ ηνπ βνπιεπηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, φπσο ν ίδηνο ηφληδε ζηελ επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ, ε κε πηνζέηεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ θπβέξλεζε, ε αδηαθνξία ηεο απέλαληη ζηα αηηήκαηα ησλ 

θαηνίθσλ θαη ην ερζξηθφ δεκφζην αίζζεκα απέλαληί ηνπ, πξνθαλψο ιφγσ ηεο βνπιεπηηθήο 

ηνπ ηδηφηεηαο, ήηαλ νη ιφγνη πνπ ηνλ ψζεζαλ ζηελ πξάμε απηή. Παξάιιεια, αηηνχζε φπσο 

εηζαρζεί αηξεηή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ψζηε νη θάηνηθνη λα 

εθθξάδνπλ, κέζσ απηήο, ηα αηηήκαηά ηνπο. Με ηνλ δηπισκαηηθφ, φπσο ηνλ ραξαθηήξηζε ν 

Φ. Εαλλέηνο, απηφλ ηξφπν, αθελφο έζεζε ηα αηηήκαηά ηνπ θαη εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά 

ηνπ, αθεηέξνπ άζθεζε θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε, ρσξίο λα θαλεί «δπζάξεζηνο».
55

 

εκαληηθφ ξφιν βέβαηα ζα δηαδξακάηηδε θαη ε ζηάζε ησλ Κππξίσλ απέλαληη ζηνλ ζεζκφ 

ηνπ βνπιεπηή, φπσο ηνπιάρηζηνλ εθθξάζηεθε απφ ηνλ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο «Νένλ 

Κίηηνλ», ν νπνίνο, κεηά θαη ηελ παξαίηεζε ηνπ, πξνθαηφρνπ ηνπ Πεξηζηηάλε, Γ. Γιπθχ, 

δηεξσηήζεθε «αλ πξέπεη λα ζπγραηξψκεζα πάληα Κχπξηνλ, δηνξηδφκελνλ εκηεπίζεκνλ ηνπ 

                                                             
53 Αθφκα θαη ακέζσο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ παγθχπξηνπ ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, ν 

ίδηνο ν Αξκνζηήο, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν, ηνλ δηαβεβαίσζε φηη «ν θππξηαθφο ιαφο δχλαηαη 

λα εθεζπράδε, δηφηη ε Κπβέξλεζηο πξνηίζεηαη λα ιάβε άπαληα ηα απαηηνχκελα κέηξα ππέξ ηεο πξνφδνπ θαη 

επεκεξίαο ηνπ». Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 15/27-12-1879. Ζ αλππνκνλεζία ησλ θαηνίθσλ ζην λεζί ήηαλ κεγάιε, 

αθφκα θαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ζηε Βξεηαλία. Βι. ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηελ εθ. Νένλ Κίηηνλ, 

29/10-4-1880, 5/17-4-1880 θ.ε. 
54

 Correspondence Respecting Complaints made against the Government of Cyprus, C. 2324, Λνλδίλν 1879. 

Ζ ειιεληθή ηνπο κεηάθξαζε βξίζθεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 87-111. Βι. θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ Σχπνπ ζην Νένλ Κίηηνλ, 23/25-6-1879 θ.ε. 
55 Ζ επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ, γξακκέλε ζηα γαιιηθά, βξίζθεηαη ζην Further Correspondence Respecting 
the Affairs of Cyprus, C. 3384, Λνλδίλν 1882, ζζ. 11-13. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζή ηεο βι. Φ. Εαλλέηνο, 

Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 279-280. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



33 
 

λνκνζεηηθνχ ηνχηνπ ζψκαηνο κέινο, ή λα ζπιιππψκεζα απηφλ, πεξηπίπηνληα νχησο εηο 

αδηέμνδνλ ιαβχξηλζνλ».
56

    

Ο Αξκνζηήο, ζηελ θαη’ ηδίαλ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ ππφ παξαίηεζε βνπιεπηή Θ. 

Πεξηζηηάλε, ηνπ ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ησλ 

«κάιινλ πεθσηηζκέλσλ πξνζψπσλ», κε ζηφρν ηελ επεκεξία ηνπ λεζηνχ, ελψ ηνπ 

επηζήκαλε φηη πηζαλή ππνβνιή παξαπφλνπ απφ έλα βνπιεπηή ζα ήηαλ «κάιινλ 

απνηειεζκαηηθσηέξα ή σο ηδηψηεο».
57

 Ο ίδηνο ν Biddulph ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην 

ππνπξγείν αλέθεξε θαη πιεξνθνξίεο φηη νη Έιιελεο πξνζπάζεζαλ λα αζθήζνπλ πίεζε, 

ρσξίο φκσο επηηπρία, θαη πξνο ηνλ ηνχξθν βνπιεπηή, κε ηελ πεπνίζεζε φηη πηζαλή 

παξαίηεζε θαη ησλ δχν αλεπίζεκσλ κειψλ – ν Οηθνλνκίδεο είρε απνβηψζεη ιίγεο κέξεο 

πξνεγνπκέλσο
58

 – ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηε γεληθφηεξε θπβεξλεηηθή ιεηηνπξγία. 

Πίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Biddulph, αζθείην θαη πξνο ηνπο ππφινηπνπο επηθαλείο έιιελεο 

θάηνηθνπο ηνπ λεζηνχ λα κελ απνδεθηνχλ πηζαλφ δηνξηζκφ ηνπο. Αληίζεηα, ηα κέιε ησλ 

ππνινίπσλ εζλνηηθψλ νκάδσλ δηαβεβαίσζαλ ηνλ Αξκνζηή φηη ζα ζπλέρηδαλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ θπβέξλεζή ηνπ. ηα πιαίζηα απηά ν Biddulph, δήηεζε νδεγίεο απφ 

ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ζέηνληαο ππφςε ηνπ ηηο ηξεηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: ή ην δηνξηζκφ 

ιηγφηεξν επηθαλνχο έιιελα ή ηνχξθνπ ή βξεηαλνχ ππεθφνπ, κε ην ηξίην ελδερφκελν λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην. ε ηέηνην ελδερφκελν, πξφηεηλε γηα ηε ζέζε ηνλ δηεπζπληή ηεο 

Απηνθξαηνξηθήο Οζσκαληθήο Σξάπεδαο ζην λεζί, Charles Watkins. Γηα ηελ ηξίηε ζέζε, 

απηή ηνπ παξαηηεζέληνο Πεξηζηηάλε, θνβνχκελνο πηζαλή απφξξηςε ηνπ δηνξηζκνχ απφ 

θάπνηνλ Έιιελα, θάηη πνπ ζα είρε αληίθηππν θαη ζην γφεηξν ηεο θπβέξλεζεο, 

πξνζαλαηνιηδφηαλ λα ηελ αθήζεη θελή.
59

 Ζ αληίδξαζε ηεο εγεζίαο ησλ ππνπξγείσλ ζην 

Λνλδίλν ήηαλ ζεηηθή, απνδερφκελνη ην δηνξηζκφ ηνπ βξεηαλνχ ηξαπεδίηε σο κέινπο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ ήδε είραλ αξρίζεη ηηο δηεξγαζίεο γηα απφδνζε ζην λεζί 

ελφο λένπ πληάγκαηνο,
60

 φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

                                                             
56 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 12/24-1-1880. 
57 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 278-279. Βι. επίζεο TNA: CO67/21/18915. Δπηζηνιή Biddulph 
πξνο Θ. Πεξηζηηάλε, Λεπθσζία 21-10-1881.  
58 Γηα ηελ αγγειία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ βι. The Cyprus Gazette, 19-10-1881, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη ηηκέο πνπ 

ηνπ απνδφζεθαλ.    
59 TNA: CO67/21/18915. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 22-10-1881. Ήδε ζηνλ Σχπν ηεο 

επνρήο είρε δηαξξεχζεη ην φλνκα ηνπ Π. αξίπνγινπ, γηα ηελ θελσζείζα ζέζε ηνπ Οηθνλνκίδε, ν νπνίνο, 

ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, δελ ηελ απνδέρηεθε, εθ. Αιήζεηα (Λεκεζφο), 17/29-10-1881. Πέξαλ απηνχ, γηα 

ηε ζέζε αλαθέξζεθαλ θαη ηα νλφκαηα ησλ Υξχζαλζνπ Πνέξνπ, Γηάγθνπ νισκνλίδε θαη Αρηιιέα Ληαζίδε, 

εθ. Αιήζεηα, 7/19-11-1881. 
60 Βι. ηελ αληίδξαζε ηφζν ηνπ ππνπξγνχ φζν θαη ηνπ πθππνπξγνχ Απνηθηψλ ζηα ζεκεηψκαηά ηνπο ζην 

TNA: CO67/21/18915, εκεξ. 5-11-1881 θαη 1-11-1881 αληίζηνηρα. Ο ίδηνο ν Kimberley, κε θαηαλνψληαο 

ηελ αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ, ζεσξψληαο φηη νη κέρξη ηφηε παξαρσξήζεηο ήηαλ ππεξαξθεηέο, ηνπο 
ραξαθηήξηζε “very silly people”. Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ C. Watkins ζηε ζέζε ηνπ απνβηψζαληνο Οηθνλνκίδε 

βι. The Cyprus Gazette, 31-1-1882.  
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Ζ αληίδξαζε ησλ πνιηηεπηψλ απέλαληη ζην δηνξηζκφ ηνπ Watkins ήηαλ επίζεο 

ήπηα, ζηα πιαίζηα κηαο, πξψηκεο κνξθήο, αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο έλαληη ηεο θπβέξλεζεο, 

κε ζηφρν ηελ παξαρψξεζε επηπξφζζεησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
61

 Έηζη, ηελ παξαίηεζε ηνπ 

Πεξηζηηάλε αθνινχζεζαλ νη παξαηηήζεηο αξθεηψλ Διιήλσλ κειψλ απφ ηηο δεκφζηεο 

ζέζεηο ηνπο (θπξίσο ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα).
62

 Ζ πίεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζπλάληεζε κηαο ειιεληθήο επηηξνπήο κε ηνλ Αξκνζηή, φπνπ ν ηειεπηαίνο ηνπο ελεκέξσζε 

γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέθεηλην, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε θαηνρχξσζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ησλ ηζαγελψλ αηξεηψλ κειψλ, αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο θάζε θνηλφηεηαο.
63

  

Ζ ζπλάληεζε επέθεξε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ, ζπλεξγαδφκελνπ θαηά ηα άιια, 

νζσκαληθνχ ζηνηρείνπ, πνπ ζεσξνχζε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα πνιηηεηαθά δεηήκαηα ζα είρε επηπηψζεηο ζηνπο ηδίνπο, δεηψληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ ίζε εθπξνζψπεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ, «θάηη πνπ ζπλέβαηλε ζε φιε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία» φπσο ηζρπξίδνληαλ, κέινο ηεο νπνίαο ζπλέρηδε λα παξακέλεη ε Κχπξνο. 

Ηδηαίηεξα ηφληζαλ φηη ε ηζφηεηα έπξεπε λα δηαηεξεζεί θπξίσο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην 

φπνπ ε λνκνζεζία, ε νπνία ζα ςεθηδφηαλ, ζα ηνπο επεξέαδε έκκεζα. πλνπηηθά, νη 

Οζσκαλνί ηφληζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηε βξεηαληθή δηαθπβέξλεζε, εθφζνλ δελ ζα 

παξαρσξνχληαλ επηπιένλ εμνπζίεο ζηνπο Έιιελεο ηνπ λεζηνχ.
64

 Σν αμηνζεκείσην φκσο 

ησλ πην πάλσ ζπλαληήζεσλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη βξεηαλνί δηνηθεηηθνί ηζχλνληεο άλνημαλ 

ηα ραξηηά ηνπο, φζνλ αθνξά ηα ζρέδηά ηνπο γηα ην ππφ κειέηε αηξεηφ ζχληαγκα πνπ ζα 

παξαρσξνχζαλ ζην λεζί.      

 

Σα επίζεκα κέιε 

ζνλ αθνξά ηα επίζεκα κέιε, νη δηνξηζκνί ηνπο είραλ άκεζε ζρέζε κε ηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο πνπ θαηείραλ θαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθνχζαλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

λεζηνχ. Χο ηα πξψηα επίζεκα κέιε δηνξίζηεθαλ ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο 

(Charles Alfred Cookson), ν Αξρηγξακκαηέαο (ζπληαγκαηάξρεο George Richards Greaves) 

θαη ν Οηθνλνκηθφο Έθνξνο (George Welsh Kellner), κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε παξνρή 

ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ Αξκνζηή.
65

 Δμάιινπ, ηα ίδηα απηά άηνκα ήηαλ νη θχξηνη ζπλεξγάηεο 

ηνπ Wolseley ζηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, ελψ θαηείραλ παξάιιεια θαη ηηο ζέζεηο ζην 

                                                             
61 εκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ήπηαο πνιηηηθήο απέλαληη ζηνλ Αξκνζηή έπαημε θαη ν «ζεβαζκφο θαη 

ε αγάπε», πνπ έηξεθαλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ ηα κέιε ηεο θππξηαθήο εγεζίαο. Βι. ελδεηθηηθά εθ. Νένλ 

Κίηηνλ, 11/28-4-1880. 
62 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 282-292, Φίιηνο Εαλλέηνο, Ζ Κχπξνο θαηά ηνλ αηψλα ηεο 

παιηγγελεζίαο 1821-1930, Αζήλα 1930, ζζ. 45-46. 
63 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 286. 
64  ην ίδην, ζζ. 292-295. 
65 The Cyprus Gazette, αξ. 1, 5-11-1878. 
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Δθηειεζηηθφ πκβνχιην.
66

 Οη ζπρλέο κεηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ απηψλ, ηφζν εθηφο ηεο 

Κχπξνπ, φζν θαη απφ θάπνηα επαξρία ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ζηε Λεπθσζία, 

επέβαιιαλ ηηο ζπρλέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

πσο ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο Η), θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηνπ ελ ιφγσ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 14 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη 

δηνξίζηεθαλ σο επίζεκα κέιε ζε απηφ, είηε θαλνληθά, είηε κε πξνζσξηλή ηζρχ, 

αληηθαζηζηψληαο δειαδή θάπνην ήδε δηνξηζκέλν κέινο πνπ απνρσξνχζε απφ ην λεζί κε 

άδεηα. Δληνχηνηο, φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο πνπ θαηείραλ ζηε δεκφζηα κεραλή, ηα ελ ιφγσ 

κέιε κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχζαλ θαη ex-officio κέιε, δηνξηζκέλα δειαδή ιφγσ 

ηεο ζέζεο πνπ θαηείραλ. Έηζη, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, σο κέιε 

δηνξίδνληαλ, θπξίσο, ν Αξρηγξακκαηέαο, ν Ννκηθφο χκβνπινο θαη ν Διεγθηήο θαη 

Γεληθφο Λνγηζηήο ηεο Κπβέξλεζεο.  

 Έλα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο αξκφδηνπο ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ θαηά ην 

δηνξηζκφ ησλ βνπιεπηψλ ήηαλ θαη ε ηήξεζε ηεο αξηζκεηηθήο αλαινγίαο κεηαμχ ησλ 

επίζεκσλ θαη ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ, έρνληαο ππφςε θαη ηελ πξναλαθεξζείζα κεησκέλε 

εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, κέζσ ηνπ δηνξηζκνχ κφιηο δχν αλεπίζεκσλ 

κειψλ. Ο αμησκαηνχρνο ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ E. Fairfield επαλαθέξνληαο ηα άξζξα VI 

θαη VIII ηνπ δηαηάγκαηνο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επέβαιιαλ, 

αθελφο ηελ ηζάξηζκε εθπξνζψπεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνχ (VI), αθεηέξνπ δε ηε δπλαηφηεηα νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ κε 

αιινησκέλε απηή ηελ αλαινγία (άξζξν VIII), πξφηεηλε ηε δηαηήξεζε ηεο αλαινγίαο κέζσ 

ηνπ κε δηνξηζκνχ επίζεκνπ κέινπο ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Bovill.
67

 Ο αμησκαηνχρνο 

ηνπ ππνπξγείνπ E. Wingfield επηζήκαλε φηη απφ λνκηθήο άπνςεο ν δηνξηζκφο ηνπ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ ζα ήηαλ νξζφο, αλ θαη πνιηηηθά δελ ήηαλ ε αλακελφκελε πξάμε.
68

 

Δληνχηνηο, ηφζν ν πθππνπξγφο, φζν θαη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ ελέθξηλαλ ην δηνξηζκφ ηνπ 

ηξίηνπ κέινπο (Corby), έρνληαο ππφςε θαη ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ ηζρχνληνο 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
69

     

 

 

                                                             
66 Σν πξψην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηεο Κχπξνπ απνηειείην απφ ηνπο ηξεηο αλαθεξφκελνπο θαη ηνλ 

ππνζηξάηεγν William Payn. Βι. ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο ζην ίδην. 
67 ΣΝΑ: CO67/25/7302. εκείσκα Fairfield πξνο Wingfield, 26-4-1882.  
68 ΣΝΑ: CO67/25/7302. εκείσκα Δ. Wingfield, 27-4-1882. Ζ ζρεδφλ ηαπηφρξνλε παξαίηεζε ησλ Marsh 

θαη Collyer επέθεξε κηα ζχγρπζε ζην ππνπξγείν, κε ηνλ Wingfield λα επηκέλεη ζηελ αλάγθε δηνξηζκνχ ηνπ 

δηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Marsh, ελψ είρε ήδε δηνξηζηεί 

ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ Collyer, The Cyprus Gazette, 3-3-1882.   
69 ΣΝΑ: CO67/25/7302. εκεηψκαηα R. Herbert θαη Kimberley, 28-4-1882 θαη 2-5-1882 αληίζηνηρα. Δίλαη 
αμηνζεκείσην πάλησο ην γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ δηνξηζκφο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ, βι. The Cyprus Gazette, 6-5-1882.  
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Όλνκα Ηδηόηεηα Ζκεξνκελία 

Γηνξηζκνύ 

Αληηθαηέζηεζε 
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George Richards 
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12/5/1879 Πξνζσξηλά 
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Δθηειεζηηθνχ θαη 

Ννκ. πκβνπιίνπ)  

C.D. Cobham Acting Chief 

Secretary 

4/2/1880 Πξνζσξηλά ιφγσ 

άδεηαο 

Αξρηγξακκαηέα 

Elliot C. Bovill Acting Judicial 

Commissioner 

1/6/1880 Πξνζσξηλά ιφγσ 

άδεηαο ηνπ 

Lushington Phillips 

W.H. Marsh Πξνζσξηλφο Auditor 

and Accountant 

General 

1/9/1880 John O’Neil 

(παξαηηήζεθε) 

W. R. Collyer Queen’s Advocate 14/2/1882 W. H. Marsh 
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Accountant General 

8/4/1882 Elliot C. Bovill 
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C.A. King Harman Acting Chief 

Secretary 

5/6/1882 Πξνζσξηλά ιφγσ 

άδεηαο ηνπ Warren  

Πίλαθαο Η. Σα επίζεκα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ. Πεγή: The Cyprus 

Gazette, 1878-1882.  

 

 

Δληόο ηεο αηζνύζεο. πδεηήζεηο 

Ζ πξψηε ζπλεδξία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1878, 

ζρεδφλ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο απφ ηε Βαζίιηζζα. Χο 

ρψξνο πνπ ζα γίλνληαλ νη ζπλεδξίεο, ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, ππνδείρζεθε ην 
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Κνλάθη
70

, φπνπ ζηεγαδφηαλ θαη ε Αξρηγξακκαηεία, ζην θέληξν ηεο Λεπθσζίαο. ηηο 

ζπλεδξίεο, πέξαλ ηνπ Αξκνζηή θαη ησλ δηνξηζκέλσλ κειψλ, ζπκκεηείρε, κε ππνζηεξηθηηθφ 

ξφιν, αξρηθά o δηεξκελέαο ηoπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ Robert Casolani. Καζήθνληα 

γξακκαηέα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ αζθνχζε ν πξνζσπηθφο γξακκαηέαο ηνπ 

Αξκνζηή L.A. Herbert.
71

 

 Σν δήηεκα ηεο δηεξκελείαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο κεηάθξαζεο, ηφζν ησλ ηδίσλ 

ησλ ζπδεηήζεσλ φζν θαη ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ θαηαηίζνληαλ ζην πκβνχιην ήηαλ 

ζεκαληηθφ θαη δπζρέξαηλε ηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Σν πξφβιεκα 

εληνπίζηεθε ήδε απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία, φηαλ ν φξθνο πίζηεο απφ ηνπο βνπιεπηέο 

δφζεθε ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (αγγιηθά απφ ηα επίζεκα κέιε, ειιεληθά απφ 

ηνλ Γιπθχ, ηνπξθηθά απφ ηνλ Fuad θαη γαιιηθά απφ ηνλ Mattei).
72

 ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο 

αληηκεησπίζηεθε κε ππνκνλή θαη θαιή δηάζεζε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
73

 αιιά 

γξήγνξα δηαθάλεθε φηη ήηαλ αλαγθαία ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθξαζηψλ. ηηο 

ζπδεηήζεηο ζπκκεηείρε, ελαιιάμ κε ηνλ Casolani, θαη ν έηεξνο δηεξκελέαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, Utidjian.
74

 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ πξψησλ Πξφρεηξσλ Δπηηαγψλ (Draft Ordinances) γίλνληαλ 

απφ ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Κπβέξλεζεο C. Cookson, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξκνζηή, 

ελψ πξηλ θαηαηεζνχλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην έπαηξλαλ ηελ έγθξηζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φπνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ζπκκεηείραλ φινη νη Βξεηαλνί - κέιε 

ηνπ πξψηνπ. χκθσλα κε ηνλ Wolseley, ν νπνίνο, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζθεθηφηαλ 

πεξηζζφηεξν φηη έπξεπε λα ήηαλ «έθηππνο θαη λα θαζνδεγεί ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα 

ζην Αθγαληζηάλ»,
75

 νη ηθαλφηεηεο θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ λνκηθνχ ζχκβνπινπ ηεο 

θπβέξλεζεο δελ ήηαλ θαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο.
76

 Ζ αδπλακία εηνηκαζίαο ησλ Πξφρεηξσλ 

Δπηηαγψλ απφ ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν θαιχθηεθε απφ ηελ πξνλνεηηθφηεηα ηνπ Αξκνζηή λα 

                                                             
70 Ο Wolseley πεξηέγξαςε ην Κνλάθη σο «a rambling, tumbledown affair», πνπ ζπλφξεπε κε ηελ ηνπηθή 

θπιαθή. Καηά ηελ άθημή ηνπ ζηε Λεπθσζία, θαη ηε δεμίσζε ππνδνρήο ηνπ ζε απηφ, αξθεηνί ηνχξθνη 
θπιαθηζκέλνη πεξηθέξνληαλ ζηελ απιή ηνπ θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο 

απνζηείιεη ακέζσο πίζσ ζηελ Σνπξθία. A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζζ. 27-28. 
71 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο ηνπο βι. The Cyprus Gazette, 1-1-1879 θαη 5-11-1879 αληίζηνηρα. 
72 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 9-12-1878. 
73 Ο Wolseley αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, θάζε απφζπαζκα δηαβαδφηαλ 

αξρηθά ζηα αγγιηθά, έπεηηα κεηαθξαδφηαλ ζηα ηνχξθηθα θαη ηέινο δηαβαδφηαλ θαη ζηα ειιεληθά. A. 

Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 157. 
74

 O Utidjian δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ κεηαθξαζηή θξαηηθψλ εγγξάθσλ (Translator of State Documents) απφ 

ηνλ Αχγνπζην 1878, βι. The Cyprus Gazette, 1-1-1879. 
75 A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 99. 
76 Έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ζην εκεξνιφγηφ ηνπ γηα ηνλ Cookson: “a poor little creature, like a worm in body 
and a rumtee-foozel in intellect”. Δληνχηνηο, ήηαλ ν κφλνο ζηε λέα εδαθηθή θηήζε ηνπ ηέκκαηνο, ν νπνίνο 

είρε θάπνηεο λνκηθέο γλψζεηο. ην ίδην, ζει. 149.  
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έρεη καδί ηνπ φιεο ηηο Δπηηαγέο πνπ ςεθίζηεθαλ ζηα λεζηά Fiji, θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα 

ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νδεγνί θαη ζχκβνπινη.
77

 

ηηο ζπλεδξίεο ζπδεηήζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο Δπηηαγέο, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ 

ζρεδφλ φιεο νκφθσλα. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείην, κεηά απφ νδεγίεο ηνπ Αξκνζηή, 

ήηαλ ε θαηά άξζξν αλάγλσζε ηεο ζρεηηθήο Δπηηαγήο θαη αθνχ ζπδεηείην, ηίζεην σο 

ζχλνιν ζε ςεθνθνξία θαη εγθξηλφηαλ ή απνξξηπηφηαλ αλάινγα. Έπεηηα αθνινπζνχζε ε 

επηθχξσζε ησλ εγθξηκέλσλ επηηαγψλ απφ ηνλ Αξκνζηή θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, φπνπ αλαθεξφηαλ θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπο.       

Οη πξψηεο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηνίθεζεο ζην λεζί. ηελ πξψηε ζπλεδξία ν Αξκνζηήο θαηέζεζε φιεο ηηο Πξφρεηξεο 

Δπηηαγέο πνπ ζα ζπδεηνχληαλ ζηελ πξψηε απηή λνκνζεηηθή ζχλνδν.
78

 H πιεηνςεθία ηνπο 

αθνξνχζε είηε ηξνπνπνηήζεηο θαη επαλαθαζνξηζκφ ππαξρφλησλ ζεζκψλ, φπσο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ επαξρηψλ (Δπηηαγή IV/1878), ηξνπνπνίεζε θνξνινγηψλ (Δπηηαγέο 

V/1878, Η/1879, ΗV/1879, VI/1879 θιπ) είηε επηβνιή λέσλ κέηξσλ θαη δηαηάμεσλ, φπσο ε 

επηβνιή πεηζαξρίαο ζηηο θπιαθέο (Δπηηαγή V/1879), θαξαληίλαο (Δπηηαγή Υ/1879), 

νξγάλσζεο ηνπ θπλεγηνχ (Δπηηαγή ΗΥ/1879).
79

 Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε πξνζαξκνγή ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο λέαο θηήζεο ζηα δεδνκέλα πνπ επέβαιιε ε 

βξεηαληθή θαηνρή.
80

  

Πξψηε Δπηηαγή πνπ θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ήηαλ ε ζρεηηθή κε ηελ έγθξηζε θαη 

ζπλέρηζε ησλ δηαηαγκάησλ, δηαθεξχμεσλ θαη θαλνληζκψλ (orders, proclamations, 

regulations) πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Αξκνζηή κέρξη ηφηε, ζε κηα πξνζπάζεηα απφδνζεο ζε 

απηά ελφο είδνπο έγθξηζεο θαη απφ ην ηνπηθφ ζηνηρείν, θάηη πνπ έγηλε ηειηθά ρσξίο 

νπνηαδήπνηε αληίδξαζε απφ ηα κέιε. Δπηπιένλ, ζηελ πξψηε απηή ζπλεδξία θαηαηέζεθαλ 

απφ ηνλ Αξκνζηή θαη εγθξίζεθαλ νκφθσλα, θαη νη Οξγαληθνί Καλνληζκνί (Standing 

Orders) γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
81

  

ηελ ίδηα ζπλεδξία, ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1878, θαηαηέζεθε θαη ην πξψην 

Πξνζρέδην Δπηηαγήο, γηα ην νπνίν ππήξμε δηάζηαζε απφςεσλ θαη, αθνχ ηέζεθε ζε 

ςεθνθνξία, εγθξίζεθε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ επίζεκσλ κειψλ θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ 

Αξκνζηή.
82

 Ζ επηηαγή ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε γεο ζε μέλνπο ππεθφνπο, επέηξεπε ηελ 

                                                             
77 ην ίδην, ζει. 152. 
78 χκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, ε αληθαλφηεηα ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ νδήγεζε ζε θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

ζπλεδξίεο, αθνχ ζηηο Πξφρεηξεο Δπηηαγέο εληνπίδνληαλ πνιιά ιάζε θαη παξαβιέςεηο. A. Cavendish (επ.), 

Cyprus 1878, φ.π., ζζ. 152 θαη 155.  
79 Γηα ηηο Πξφρεηξεο απηέο Δπηηαγέο βι. ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 9-12-1878.  
80 Γηα ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο βι. C. Orr, Cyprus, φ.π., ζζ. 65-94, R. 

Katsiaounis, Labour, φ.π., ζζ. 65-72, Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 87-103. 
81 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 9-12-1878. 
82 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 19-12-1878. 
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πψιεζε γεο κφλν ζε βξεηαλνχο ή ππεθφνπο ηεο Τςειήο Πχιεο, ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν, 

κεηά φκσο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Αξκνζηή.
83

 Ο ιφγνο ηεο θαηαςήθηζεο ηεο επηηαγήο απηήο 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί θπξίσο ζηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ βνπιεπηψλ, αθνχ κε ηελ 

απαγφξεπζε απηή ζα εκπνδίδνληαλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ηηο κεγάιεο εθηάζεηο πεξηνπζίαο 

πνπ θαηείραλ. Αθελφο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Φ. Εαλλέηνο, ε ςήθηζε ηεο Δπηηαγήο απηήο 

απέηξεςε μεπνχιεκα ησλ πεξηνπζηψλ ζε μέλνπο επηρεηξεκαηίεο, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν 

πνπ ε κέζε ηεο θεξδνζθνπίαο ππεξίζρπε ηεο ινγηθήο, αθεηέξνπ φκσο, απνζηέξεζε απφ ην 

λεζί ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ.
84

 

Μηα απφ ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζνβαξήο δηρνγλσκίαο κεηαμχ ησλ επίζεκσλ θαη 

ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ επήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Πξνζρεδίνπ Δπηηαγήο ζρεηηθά κε 

παξαρψξεζε εμνπζίαο ζηνπο επαξρηαθνχο δηνηθεηέο λα εθδηθάδνπλ αζηηθά θαη πνηληθά 

κηθξνπαξαπηψκαηα. Δλ ηε απνπζία ησλ ππνινίπσλ αλεπίζεκσλ κειψλ, ν Fuad εμέθξαζε 

ηνπο θφβνπο ηνπ φηη πηζαλή έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ επηηαγήο ζα έδηλε απεξηφξηζηε εμνπζία 

ζηνπο ηνπηθνχο δηεξκελείο θαη ζε πηζαλή έθεζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ζην Γηθαζηήξην 

Daavi, απηή ζα ζεσξείηo πξαθηηθά δηεπζεηεκέλε θαη δελ ζα ιάκβαλε ζνβαξά ππφςε ηεο 

ηηο νπνηεζδήπνηε καξηπξίεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Αξκνζηήο αλέθεξε φηη ζηφρνο ηεο ελ 

ιφγσ επηηαγήο ήηαλ ε εμππεξέηεζε ηνπ θαηνίθσλ πνπ δνχζαλ ζε πνιχ καθξηλή απφζηαζε 

απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ Daavi, ελψ ηφληζε φηη ήηαλ απαίηεζε ηνπ θνηλνχ ε έγθξηζε 

ελφο ηέηνηνπ λφκνπ. Ο λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο επηζήκαλε φηη ν θφβνη ηνπ 

θχπξηνπ βνπιεπηή ήηαλ αβάζηκνη, αθνχ ήδε ηα ίδηα απηά δηθαζηήξηα απέθηεζαλ ζρεηηθά 

κεγάιε αλεμαξηεζία θαη απνθάζηδαλ, πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλα, ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο δηάδηθνπο. Ο Αξκνζηήο αλέθεξε φηη δελ είρε θαλέλα πξφβιεκα εάλ 

απνζπξφηαλ ε ζρεηηθή Δπηηαγή, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα ζηα αλεπίζεκα κέιε 

λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα δηεπζεηνχζε ηε κεηάθξαζή ηεο ζηα 

ηνπξθηθά, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία.  

Μέζα απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε δηαθάλεθε αθελφο ε πξνζπάζεηα ησλ βξεηαλψλ 

αμησκαηνχρσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, αθεηέξνπ ε πξνθαηάιεςε πνπ 

ππήξρε απέλαληη ζηα θαηλνηφκα απηά κέηξα. Δπηπξφζζεηα, δηαθάλεθε θαη ε δπζθνιία 

εθπιήξσζεο ησλ βνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηα αλεπίζεκα κέιε, αθνχ ε πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα ηηο ζπλεδξίεο γηλφηαλ κε ηε βνήζεηα δηεξκελέα, φρη πάληα κε επηηπρία.
85

 Ζ 

ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηαγήο αλαβιήζεθε γηα ηελ επφκελε ζπλεδξία, ψζηε λα 

                                                             
83

 Γηα ην θείκελν ηεο Δπηηαγήο βι. Cyprus, No. 4 (1879), Ordinances passed by the Legislative Council of 

Cyprus: No. VI, 1878 and Nos. VIII and XVI, 1879, C. 2351, Λνλδίλν 1879, ζει. 1  
84 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 84-85. χκθσλα κε ηνλ Wolseley, ε ςήθνο ηνπ Fuad 

εμαγνξάζηεθε, θαηά θάπνην ηξφπν, απφ ηα ππφινηπα αλεπίζεκα κέιε, κε αληάιιαγκα ηελ έγθξηζε εθ κέξνπο 
ηνπο άιινπ λφκνπ, A. Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 158.   
85 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 28-4-1879. 
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κεηαθξαζηνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Fuad θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

βνπιεπηέο.
86

 Μέρξη ηελ επφκελε ζπλεδξία, ζε ζπλάληεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε ηνλ 

Fuad, απνθαζίζηεθε ε απνδνρή ηνπ λφκνπ, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, θάηη κε ην νπνίν 

δελ ζπκθψλεζε ν Γιπθχο,
87

 ζεσξψληαο χπνπηε, πξνθαλψο, απηή ηε ζπλδηαιιαγή. Σειηθά, 

ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηφζν ηνπ Fuad, φζν θαη ηνπ 

Γιπθχ, ε Δπηηαγή εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην νκφθσλα. Δληνχηνηο δελ επηθπξψζεθε απφ 

ηνλ Αξκνζηή, αθνχ δελ εληνπίζηεθε δεκνζηεπκέλε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 

Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην ληφπην ζηνηρείν γηα ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ 

θαζεθφλησλ ζηε δηνηθεηηθή κεραλή ζην λεζί, ηδηαίηεξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηζαγελείο 

βνπιεπηέο, παξαηεξήζεθε έληνλα θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο Δπηηαγήο γηα ην δηνξηζκφ 

αζηπλνκηθψλ δηθαζηψλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Απηή πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ην θφβν πνπ 

επηθξαηνχζε γηα αληηδξάζεηο θαη αληίπνηλα κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ: απφ ηε κηα ήηαλ 

ην ηνπξθηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν έραλε ηνλ απφιπην έιεγρν, πνπ είρε θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, θαη απφ ηελ άιιε νη Έιιελεο, νη νπνίνη γηα 300 ρξφληα ήηαλ ππφδνπινη θαη πνπ 

ζην λέν θαζεζηψο είραλ εμηζσζεί κε ηνπο πξψελ θαηαθηεηέο ηνπο.
88

 Έηζη, κεηά ηελ 

ςήθηζε ηεο Δπηηαγήο, νη ίδηνη νη θχπξηνη βνπιεπηέο παξαθάιεζαλ ηνλ Αξκνζηή φπσο 

κεξηκλήζεη ζηηο ζέζεηο απηέο λα δηνξηζηνχλ επξσπαίνη θαη φρη ηζαγελείο δηθαζηέο. Ο 

Biddulph ππνζρέζεθε φηη ζα εληφπηδε άληξεο νη νπνίνη ζα κηινχζαλ ειιεληθά θαη 

ηνπξθηθά, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε ζηα δηθαζηήξηα.
89

 

Υαξαθηεξηζηηθφ πεξηζηαηηθφ, πνπ νθείιεηαη πηζαλφλ ζηελ αξρηθή άγλνηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηε ζρεηηθή «επηπνιαηφηεηα», αιιά θαη ζηελ έιιεηςε δηνξαηηθφηεηαο ησλ 

θππξίσλ κειψλ ήηαλ ε έγθξηζε νκφθσλα, ρσξίο νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή αληίδξαζε, ηεο 

ζρεηηθήο Δπηηαγήο γηα ηελ ππνρξεσηηθή εξγαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ζηα δεκφζηα 

έξγα.
90

 εκαληηθφ ξφιν γηα ηε κε αληίδξαζε ησλ θππξίσλ κειψλ ζα δηαδξακάηηζε θαη ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έξγνπ ππνδνκήο, 

ζεσξψληαο πξνθαλψο φηη ε ςήθηζε ελφο ηέηνηνπ λφκνπ ζα βειηίσλε ηηο ζπλζήθεο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ε θξαζενινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο βξεηαλνχο 

λνκηθνχο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη, κέζσ ηεο Δπηηαγήο απηήο, δήισλαλ φηη ζα ζπλερηδφηαλ ε, 

κέρξη ηφηε, παξάδνζε ηεο ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο.
91

 Ζ εθαξκνγή ηεο φκσο, πξνθάιεζε 

ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ζην λεζί, νη νπνίνη πεξηέιαβαλ ην δήηεκα ζε επηζηνιή ηνπ, 

                                                             
86 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 8-5-1879. 
87

 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 26-5-1879. 
88 Βι. ελδεηθηηθά ηα ζρφιηα ηνπ Wolseley γηα ηελ απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ζην A. 
Cavendish (επ.), Cyprus 1878, φ.π., ζει. 92. 
89 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 8-5-1879. 
90 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 16-12-1878.  
91 Σν θείκελν ηεο Δπηηαγήο βξίζθεηαη ζην Cyprus Ordinances 1878-1883, ρ.ρ., ζει. 113. 
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εγθαηεζηεκέλνπ ζην Λνλδίλν, Ολνχθξηνπ Ηαζνλίδε, πξνο ηνλ, γλσζηφ θηιέιιελα, 

αηδεζηκφηαην Henry Tozer.
92

 Σν ζέκα εθκεηαιιεχηεθαλ πνιηηηθά νη Φηιειεχζεξνη, νη 

νπνίνη ήδε είραλ αληηδξάζεη ζηελ παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, 

κέζσ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπο νκάδαο. Αξρηθά, ζηε ζπλεδξία ηεο Βνπιήο ησλ 

Κνηλνηήησλ ηεο 17
εο

 Μαξηίνπ 1879, νη βνπιεπηέο Sir Henry Samuelson θαη Sir Charles 

Forster, έζεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δεηψληαο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ πθππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ Robert Bourke. Ο έκπεηξνο δηπισκάηεο δηθαηνιφγεζε ηελ Δπηηαγή απηή σο 

ηε βειηησκέλε έθδνζε ελφο ήδε ππάξρνληνο λφκνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ηνλίδνληαο 

παξάιιεια φηη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζα γηλφηαλ ζην λεζί ζα ήηαλ κε απνιαβέο.
93

 Σελ 

απάληεζε ηνπ Bourke ακθηζβήηεζε, κε επεξψηεζή ηνπ κηα εβδνκάδα αξγφηεξα, ν 

θηιειεχζεξνο βνπιεπηήο Sir Charles Dilke, πνπ επέθξηλε ηελ θπβέξλεζε γηα ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο, ηδηαίηεξα ηελ ππνρξεσηηθή εξγαζία ζηα δεκφζηα έξγα, ηελ νπνία 

ραξαθηήξηζε σο κηα αλαρξνληζηηθή κέζνδν, πνπ εγθαηαιείθζεθε ηφζν ζηα λεζηά Fiji, φζν 

θαη ζηελ Αίγππην. Παξάιιεια, ακθηζβήηεζε θαη ηελ χπαξμε αληίζηνηρνπ λφκνπ ζηελ 

Κχπξν θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, παξνπζηάδνληαο, σο απφδεημε, επηζηνιή ηνπ Ηαζνλίδε 

πξνο απηφλ.
94

 Ζ επεξψηεζε πξνσζήζεθε απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ηνλ 

Αξκνζηή,
95

 ν νπνίνο ππνζηήξημε ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ κε 

αλαγθαζηηθή εξγαζία, δειψλνληαο φηη απηά έγηλαλ κε πιήξεο εκεξνκίζζην πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ελψ ρξεηάζηεθε κφλν ηεζζάξσλ εκεξψλ άλεπ απνιαβψλ εξγαζία, ε νπνία 

έγηλε «κε ηελ επραξίζηεζηλ φισλ ησλ θαηνίθσλ».
96

 Ζ αληίδξαζε ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ε 

επαθνινπζήζαζα άλνδφο ηνπο ζηελ εμνπζία νδήγεζε ζε επαλεμέηαζε ηεο Δπηηαγήο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζή ηεο.
97

    

Μεηά απφ παξέιεπζε αξθεηψλ ζπλεδξηψλ, θαη ηελ απφθηεζε ζρεηηθήο εκπεηξίαο, 

ηδηαίηεξα απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο θπβέξλεζεο, πξνηάζεθε πξνο εμέηαζε 

Δπηηαγή πνπ ζηφρν είρε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ Δπηηαγψλ, 

                                                             
92 Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ πξνο Αξκνζηή, Correspondence Respecting Complaints made against the 

Government of Cyprus, C. 2324, Λνλδίλν 1879, ζζ. 1-3, φπνπ επηζπλάπηεηαη ηφζν ε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή 
φζν θαη δχν ζρεηηθέο επηζηνιέο κε απνζηνιείο ηνλ Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ θαη ηνλ Α. Παιαηνιφγν. Ζ ειιεληθή 

ηνπο κεηάθξαζε βξίζθεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 87-111. 
93 Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 244, 17ε Μαξηίνπ 1879, (Λνλδίλν 1879), cc. 

1025-1026. 
94 Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 244, 24ε Μαξηίνπ 1879, (Λνλδίλν 1879), cc. 

1509-1517. 
95 Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ πξνο Αξκνζηή, Correspondence Respecting Complaints made against the 

Government of Cyprus, C. 2324, Λνλδίλν 1879, ζζ. 3-4. 
96 Αξκνζηήο πξνο Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Correspondence Respecting Complaints, C. 2324, φ.π., ζζ. 4-8, 

φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη επηζηνιή ηνπ Γηνηθεηή Λεκεζνχ. Γηα ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία βι. ζην ίδην, ζζ. 8-

20. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζή ηνπο θαη ζρφιηα βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 111-125.  
97 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 21-12-1878. Ζ αλάθιεζή ηνπ έγηλε κε ηελ Δπηηαγή ΗΗΗ/1880, πνπ ηξνπνπνηνχζε 

φιεο ηηο επηηαγέο ηνπ 1878, Cyprus Ordinances 1878-1883, ρ.ρ., ζει. 13. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



42 
 

κε ηνλ θαζνξηζκφ, ζε κηα κφλν Δπηηαγή, φξσλ πνπ επαλαιακβάλνληαλ ζπρλά ζε φιεο ηεο 

ππφ εμέηαζε Δπηηαγέο.
98

 

Ζ πξψηε Δπηηαγή, ζηελ νπνία έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο, πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο 

θχπξηνπο βνπιεπηέο, ήηαλ ε ζρεηηθή κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ην θπλήγη. Σφζν ν Γιπθχο, φζν 

θαη ν Fuad, έθαλαλ επηζεκάλζεηο νη νπνίεο εθπνξεχνληαλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο, θάηη πνπ δελ έιαβαλ ππφςε, ή αγλννχζαλ, νη εηζεγεηέο ηεο ζρεηηθήο 

Πξφρεηξεο Δπηηαγήο γηα ςήθηζε. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, κεηά απφ «θππξηαθέο» 

ηξνπνπνηήζεηο, κεηαθηλήζεθε ε πεξίνδνο απαγφξεπζεο ηνπ θπλεγίνπ, πξνζηέζεθε έλα 

επηπιένλ είδνο ζηα ζεξάκαηα θαη έλα νιφθιεξν άξζξν ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

απγψλ ησλ ζεξακάησλ. Οη πξνζζήθεο απηέο επηβεβαίσλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάγθε 

κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.           

Έλα απφ ηα ζπρλφηεξα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο,
99

 θάηη πνπ θαη νη ίδηνη νη Βξεηαλνί έζεζαλ σο 

πξνηεξαηφηεηα. Μέρξη φκσο ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, ιήθζεθε πξφλνηα γηα 

ηελ πνηληθή θαη πνιηηηθή δηθαηνδνζία, κε ηελ θαηάζεζε πξνο ςήθηζε Πξφρεηξεο Δπηηαγήο 

γηα ίδξπζε Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζην λεζί. Λφγσ ηφζν ηεο έθηαζεο ηνπ ππφ ςήθηζε 

θεηκέλνπ, φζν θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη αλαθεξφηαλ ζε έλα εληειψο θαηλνχξγην ζεζκφ ε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε θάιπςε νιφθιεξε ηε ζπλεδξία ηεο 21
εο

 Γεθεκβξίνπ 1878. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην ππφ δεκηνπξγία δηθαζηήξην ζα εθάξκνδε ηνλ 

βξεηαληθφ λφκν,
100

 ελψ ε ηζρχο ηνπ ζα είρε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα, ιφγσ ηεο επηθείκελεο 

εθαξκνγήο ελφο λένπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ρεηηθή κε ηα δηθαζηήξηα ήηαλ θαη ε θαηάζεζε επηηαγήο, ηνλ Ννέκβξην 1880, γηα 

κεηαηξνπή ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ δηθαζηψλ ησλ Nizam (Ννκηθά πκβνχιηα), νη νπνίνη 

κέρξη ηφηε εθιέγνληαλ. Δλ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη βξηζθφηαλ ππφ κειέηε Δπηηαγή γηα 

νξγάλσζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, επηβαιιφηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, 

κέρξη ηελ ςήθηζή ηεο λα δηνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην νη δηθαζηέο, πξνθαλψο σο ην πξψην 

βήκα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δηθαζηεξίσλ ζηελ επξχηεξε δηνηθεηηθή κεραλή. Ο 

Πεξηζηηάλεο, ν νπνίνο κφιηο είρε δηνξηζηεί βνπιεπηήο, αλ θαη ζπκθψλεζε κε ηελ αθαίξεζε 

                                                             
98 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 16-1-1879. Ζ Δπηηαγή βξίζθεηαη ζην Cyprus Ordinances 1878-1883, φ.π., ζει. 

113. 
99 Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ αλάκεζα ζηα αηηήκαηα πνπ έζεζε ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο 

Νένλ Κίηηνλ, Θεφδνπινο Κσλζηαληηλίδεο, ζην άξζξν ηνπ, εκεξνκελίαο 30/11-6-1879 κε ηίηιν: «Ση αηηεί ν 

Κππξηαθφο ιαφο». Βι. ην πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο εθ. Νένλ Κίηηνλ, 6/18-6-1879, κε ηίηιν: «Πεξί 

Γηθαζηεξίσλ». Δπίζεο, ηέζεθε σο αίηεκα θαη ζην Παγθχπξην Τπφκλεκα ηνπ 1879, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, 

φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 146-148. 
100 Σν πιήξεο θείκελν ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ Η/1878 βξίζθεηαη ζην Cyprus Ordinances 1878-1883, φ.π., ζζ. 1-

105. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



43 
 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εθινγήο, πξφηεηλε ε επηινγή λα γίλεηαη απφ ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην θαη φρη απφ ηνλ Αξκνζηή, θάηη πνπ επέθεξε ηελ αληίδξαζε ηνπ ηειεπηαίνπ, 

αθνχ ην πκβνχιην δελ κπνξνχζε λα έρεη εθηειεζηηθέο εμνπζίεο.
101

 Αμηνζεκείσην πάλησο 

είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ νη Κχπξηνη επηδεηνχζαλ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο θπβέξλεζεο κέζσ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εληνχηνηο δελ 

αληέδξαζαλ ζηελ αθαίξεζε ηεο εθιεμηκφηεηαο, πξνθαλψο ιφγσ ηνπ πξνζσξηλνχ 

ραξαθηήξα πνπ είρε ε ζρεηηθή Δπηηαγή.    

Ζ αιιαγή ηνπ Αξκνζηή θαη ν δηνξηζκφο ηνπ, κέρξη ηφηε Γηνηθεηή Λεπθσζίαο θαη 

ήδε κέινπο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, R. Biddulph ζηε ζέζε απηή, επέθεξε θαη 

αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ πκβνπιίνπ. Με ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο λνκνζεηηθήο 

ζπλφδνπ, ηνλ Γεθέκβξην 1880, δηνξίζηεθε ν πξνζσπηθφο γξακκαηέαο ηνπ Αξκνζηή, C.A. 

King Harman,
102

 γηα λα αζθεί παξάιιεια θαη θαζήθνληα γξακκαηέα ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζηε ζέζε ηνπ κέρξη ηφηε γξακκαηέα Herbert.
103

 O Biddulph, ήηαλ ν πξψηνο 

Αξκνζηήο, ν νπνίνο, θάλνληαο ρξήζε ηεο παξαγξάθνπ XVIII ηνπ Γηαηάγκαηνο ελ 

πκβνπιίσ, δεκνζίεπζε Δπηηαγέο κέζσ πξνθεξχμεσλ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ηχρνπλ ηεο 

έγθξηζεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ (ή λα ζπδεηεζνχλ εθεί). Καηά ην 1880 εθδφζεθαλ 

δέθα ηέηνηα δηαηάγκαηα, ηα νπνία, ελψ αξρηθά ν Αξκνζηήο ηα δηθαηνινγνχζε 

επηθαινχκελνο ηε κε ζχγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ηελ 

επείγνπζα θχζε ηνπο
104

, έπεηηα, θαη αθνχ έιαβε γλσκάηεπζε απφ ην ππνπξγείν Απνηθηψλ, 

κέζσ ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπο θαζφξηδε, σο επί ην πιείζηνλ, εκπνξηθνχο θαλνληζκνχο θαη 

ηέιε.
105

 πλνιηθά, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

δεκνζηεχηεθαλ 31 ηέηνηνπ είδνπο δηαηάγκαηα-επηηαγέο.       

ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο δεχηεξεο λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ, ηνλ Γεθέκβξην 1879, 

θαηαηέζεθε πξνο κειέηε θαη ην Πξνζρέδην Δπηηαγήο, πνπ απνζηάιεθε απφ ηνλ ππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ γηα έγθξηζε, ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο. Ήηαλ ε πξψηε 

αλαθνξά ζε θαηαηηζέκελν πξνζρέδην πνπ είρε πξνεηνηκαζηεί απφ ην ππνπξγείν, θαη φρη 

                                                             
101 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 18-11-1880. 
102 Ο King Harman, ν νπνίνο έπεηηα δηέπξεςε ζηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ λεζηνχ, αλαιακβάλνληαο θαη ηε 
ζέζε ηνπ Αξκνζηή (1904-1911) ζχκθσλα κε ηηο εθεκεξίδεο, ιίγν κεηά ην κε επαλαδηνξηζκφ ηνπ Mustafa 

Fuad ζηε ζέζε ηνπ αλεπίζεκνπ κέινπο, είρε κηα κηθξνζπκπινθή καδί ηνπ, κε απνηέιεζκα ην καζηίγσκα 

ηφζν ηνπ πξψελ βνπιεπηή, φζν θαη ηνπ ακαμειάηε ηνπ. Δλέξγεηα αδηαλφεηε αθφκα θαη γηα ηελ επνρή, πνπ 

δείρλεη ηελ δηαθνξά πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ δχν αηφκσλ πνπ κέρξη πξφηηλνο ζπλεξγάδνληαλ εληφο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, αιιά θαη ηηο απνηθηαθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. Δθ. Αιήζεηα, 21/2-4-1881.  
103 The Cyprus Gazette, 8-12-1879. 
104 χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Biddulph, ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, πξνέβεθε ζε 

έθδνζε Γηαηάγκαηνο, πνπ είρε ηζρχ κέρξη έμη κήλεο: ην ζρεηηθφ κε ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο εμάπισζεο 

ηνπ ηχθνπ ζηηο 7-2-1880, ηεο επινγηάο αλάκεζα ζηνπο αηγχπηηνπο πξφζθπγεο ζηηο 5-9-1882 θαη ζην δηνξηζκφ 

εηδηθήο επηηξνπήο γηα ηε δίθε ηνπ Καδή Πάθνπ. Biddulph πξνο Λφξδν Stanley, Λεπθσζία 20-6-1883, ζην 

Cyprus. Papers relating to the Constitution of a New Legislative Council, C.3791, Λνλδίλν 1883, ζζ. 12-13.  
105 Βι. ηελ επηζηνιή ηνπ Biddulph πξνο ηνλ Kimberley, Λεπθσζία 11-6-1880 θαη ηελ απάληεζε ηνπ J. 

Pauncifote, 2-6-1880 (sic) ζην TNA: CO67/12, No. 225. 
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απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ζην λεζί. Ζ επηζπκία ηεο θπβέξλεζεο γηα αχμεζε ηεο 

Αζηπλνκίαο θάλεθε απφ ηε δήισζε ηνπ Αξκνζηή φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζα 

θαιππηφηαλ απφ ην απηνθξαηνξηθφ ηακείν θαη ζηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πεηζαξρίαο θαη 

ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ ζψκαηνο.
106

 Ζ απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα ζην λεζί 

θαη θαη’ επέθηαζε ε αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα πεξηζζφηεξνπο αζηπλνκηθνχο ζηηο 

επαξρίεο,
107

 νδήγεζαλ ηελ θπβέξλεζε ζηελ ππνβνιή ηεο επηηαγήο απηήο.
108

  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ θιήζεθε ην δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην λα επηιχζεη ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ δεκαξρείσλ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
109

 Αίηεκα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη νξγάλσζε ησλ 

δεκαξρείσλ ηέζεθε ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 1879, ζην πξναλαθεξζέλ παγθχπξην ππφκλεκα 

πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ελψ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, νη ίδηνη νη θάηνηθνη ησλ δήκσλ 

πίεδαλ ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε γηα ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Κχξηα αηηήκαηά ηνπο ήηαλ 

ε εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα κέιε ηνπ θαη ε εθπξνζψπεζε 

ησλ θαηνίθσλ ησλ δήκσλ ζηα αληίζηνηρα ζπκβνχιηα κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή ηνπο 

αλαινγία.
110

 ηελ Πξφρεηξε Δπηηαγή πνπ θαηαηέζεθε, ε κφλε ηξνπνπνίεζε πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηα αλεπίζεκα κέιε αθνξνχζε ηα θξηηήξηα γηα ην δηθαίσκα ςήθνπ, φπνπ 

πξφηεηλαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απνπιεξσκήο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ σο δεκνηηθά ηέιε 

κε ην δηπιάζην πνζφ ζε θπβεξλεηηθνχο θφξνπο.
111

 Ζ ζρεηηθή πξφλνηα επέθεξε ηελ έληνλε 

αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ, αθνχ ζχκθσλα κε απηήλ ειάρηζηνη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθινγέο.
112

 Οη βνπιεπηέο, αληηιακβαλφκελνη ην ιάζνο ηνπο, πνπ ζα 

ζηεξνχζε αθφκα θαη απφ πνιινχο εχπνξνπο εκπφξνπο ην δηθαίσκα ςήθνπ, δήηεζαλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε εθ λένπ ηεο Δπηηαγήο, ρσξίο απνηέιεζκα φκσο, αθνχ, φπσο ν Αξκνζηήο 

αλέθεξε, νη πξψηεο εθινγέο πξνγξακκαηίζηεθαλ θαη ζα γίλνληαλ κε ηνλ ήδε εγθεθξηκέλν 

λφκν, ν νπνίνο, φκσο, ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί κειινληηθά.
113

     

Σν ηξνπνπνηεκέλν πξνζρέδην, επαλήιζε δχν ρξφληα αξγφηεξα. Ζ ζεκαληηθφηεηά 

ηνπ αιιά θαη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ νη Βξεηαλνί απέδσζαλ ζε απηφλ θαίλεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη, θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο Πξφρεηξεο Δπηηαγήο ιήθζεθαλ ππφςε νη αληηδξάζεηο 

                                                             
106 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 22-12-1879. 
107 Βι. ζρεηηθά ηηο επηζηνιέο ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηψλ Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνχ, κε αίηεκα ηελ αχμεζε 

ησλ αζηπλνκηθψλ ζηελ επαξρία ηνπο, ζην ΚΑΚ: SAO3/1197 θαη ΚΑΚ: SAO3/1262 αληίζηνηρα.  
108 Ζ επηηαγή εγθξίζεθε σο ΥΥΥ/1879, Cyprus Ordinances 1878-1883, φ.π., ζζ. 95-101. 
109 Γηα ην ζεζκφ ησλ δεκαξρείσλ, ηε δξάζε θαη ηε δνκή ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αγγινθξαηίαο βι. Γ. Γηνλπζίνπ, «Σα δεκαξρεία ζηελ Κχπξν επί Σνπξθνθξαηίαο 

θαη ζηηο αξρέο ηεο αγγιηθήο θαηνρήο», Κππξηαθφο Λφγνο, ρξνληά 12ε, αξ. 69-72, Μάεο-Γεθέβξεο 1980, ζζ. 

303-311. 
110 Βι. ελδεηθηηθά ηηο αλαθνξέο γηα ηηο παξαηηήζεηο ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ζηνπο δήκνπο Βαξσζίσλ θαη 

Λεκεζνχ ζηελ εθ. Νένλ Κίηηνλ, 14/26-9-1879, θαη Λάξλαθαο ζηελ εθ. Νένλ Κίηηνλ, 17/29-5-1880. 
111 ΣΝΑ: CO67/12/301. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Granville, Λεπθσζία 10-7-1880. 
112 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 14/26-6-1880. 
113 ΣΝΑ: CO67/12/301. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Granville, Λεπθσζία 10-7-1880. 
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ηνπ Σχπνπ, ελψ δεηήζεθε απφ ηνλ Αξκνζηή, θαηά ηελ θαηάζεζή ηεο ελψπηνλ ησλ 

βνπιεπηψλ, λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηε ζπδήηεζή ηεο πνπ ζα γηλφηαλ ζηελ 

επφκελε ζπλεδξία, πξαθηηθή πνπ ήηαλ αζπλήζηζηε.
114

 ηφρνο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, 

φπσο ηνλ έζεζε ν Αξκνζηήο, ήηαλ ε επέθηαζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο γηα ηηο δεκαξρηαθέο 

εθινγέο ψζηε ε Δπηηαγή απηή λα πξνζνκνηάδεη, φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, κε ηνλ 

αληίζηνηρν βξεηαληθφ λφκν. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ζα ήηαλ αλάινγνο κε ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηνπο, 

έλα δηαρξνληθφ αίηεκα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

Πξφρεηξεο Δπηηαγήο, ελ ηε απνπζία θχπξηνπ βνπιεπηή (παξψλ ήηαλ κφλν ν Watkins), 

αλαθέξζεθε φηη επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ήηαλ φπσο ην εθινγηθφ δηθαίσκα κπνξνχζαλ λα 

απνθηήζνπλ θαη μέλνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ – πέξαλ ησλ νζσκαλψλ ππεθφσλ ή βξεηαλψλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ – κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξαθηηθή πνπ δελ 

επηηξεπφηαλ ζηε Βξεηαλία ή άιιε επξσπατθή ρψξα. Ζ Δπηηαγή, χζηεξα απφ δηάθνξεο 

δηεπθξηληζηηθέο πξνζζαθαηξέζεηο θαη, αθνχ ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο 

αληέθξνπζε νξηζκέλα επηρεηξήκαηα ησλ θαηνίθσλ, φπσο κεηαθέξζεθαλ απφ ηνλ Watkins, 

εγθξίζεθε νκφθσλα.
115

 Ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ πνιηηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ, αθνχ νξηζκέλεο απφ ηηο πξφλνηεο ηεο ελ ιφγσ 

Δπηηαγήο πεξηιήθζεθαλ θαη ζην ζρεηηθφ κε ην λέν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην Γηάηαγκα ηνπ 

1882.
116

 

Σν ππνπξγείν Απνηθηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ δηεμάγνληαλ ζην 

Λνλδίλν γηα πξνζθνξά αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην λεζί θαη ηεο παξαρψξεζεο 

γηα έγθξηζε απφ απηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο, έδσζε νδεγίεο ζηνλ Αξκνζηή 

λα θαηαζέζεη, γηα πξψηε θνξά, ηνλ Απξίιην 1882, ηα ππνινγηζκέλα έμνδα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θπβεξλεηηθήο κεραλήο πξνο ςήθηζε, κέζσ ζρεηηθήο Δπηηαγήο. ηε ζρεηηθή 

ζπλεδξία, ν Biddulph, επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην 

ηνπηθφ θνηλνβνχιην γηα έγθξηζε, θάηη πνπ ε κε ηθαλνπνηεηηθή νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο 

δελ επέηξεπε κέρξη ηφηε, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλεζηδφηαλ ζηηο ππφινηπεο απνηθίεο ηεο 

Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
117

 Δληνχηνηο, ζε επηζηνιή ηνπ ηδίνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ 

κεξηθνχο κήλεο πξηλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ηφληδε ηελ αληίζεζή ηνπ ζε 

απηή ηελ παξαρψξεζε, κε ηε δηθαηνινγία ηεο αχμεζεο αθελφο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο εληφο 

ηνπ πκβνπιίνπ, αθεηέξνπ ηεο πίεζεο πξνο ηα αλεπίζεκα κέιε, ηα νπνία, ήδε δερφκελα 

                                                             
114 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 9-3-1882. 
115 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 23-3-1882. 
116 Σν θείκελν ηεο Δπηηαγήο VI/1882 βξίζθεηαη ζην Cyprus Ordinances 1878-1883, φ.π., ζζ. 1-27.  
117 ΣΝΑ: CO69/1. πλεδξία 13-4-1882. 
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απζηεξή θξηηηθή, ζα πξνζπαζνχζαλ λα κεηψζνπλ ηνπο κηζζνχο θαη ηα επηδφκαηα.
118

 

Παξφια ηαχηα, ε παξαρψξεζε απφ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο έγθξηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ ην ηνπηθφ θνηλνβνχιην ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε ζπκκεηνρηθή 

δηαθπβέξλεζε, πνπ επεδίσθαλ ηφζν νη Βξεηαλνί, φζν θαη νη θάηνηθνη, αθνχ κέζσ απηνχ, 

νη βνπιεπηέο κπνξνχζαλ λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξίςνπλ άξζξα ηνπ, εγθξίλνληαο ή 

απνξξίπηνληαο, παξάιιεια, πνιηηηθέο θαη ελέξγεηεο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.  

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη 

παξά ηηο ζπρλέο ελαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ ζε απηφ, ηδηαίηεξα ησλ επίζεκσλ κειψλ, ε 

ζπλεξγαζία εληφο απηνχ ήηαλ άςνγε. Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ Πξφρεηξσλ Δπηηαγψλ 

απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο θπβέξλεζεο θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ επέβαιιε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ, αλεμαξηήησο 

εζληθφηεηαο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ δηαδξακάηηζε θαη ην γεγνλφο φηη νη πξνηεηλφκελεο 

Δπηηαγέο αθνξνχζαλ θαζαξά δηνηθεηηθά ζέκαηα, πνπ δελ έζηγαλ ην εζληθφ αίζζεκα ησλ 

αλεπίζεκσλ κειψλ – ζηε κφλε ζπδήηεζε πνπ ηα ζπκθέξνληα ησλ νζσκαλψλ επιήγεζαλ, 

ζην ζέκα ησλ δεκαξρείσλ, ν νζσκαλφο βνπιεπηήο απνπζίαδε. Αληηζέησο, ζπρλέο ήηαλ νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Δπηπξφζζεηα, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, εθ κέξνπο ησλ αλεπίζεκσλ 

κειψλ, ήδε απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο, φηη πηζαλή δηαθσλία ηνπο θαη θαηαςήθηζε θάπνηαο 

επηηαγήο, ζα έπεθηε ζην θελφ, αθνχ ζα ππεξςεθηδφηαλ απφ ηα επίζεκα κέιε κε ηε ληθψζα 

ςήθν ηνπ Αξκνζηή.        

Ο Σχπνο ηεο επνρήο θαηεγνξνχζε ζπρλά ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην φηη ε 

θηινζνθία ηνπ, θαζ’ φιε ηελ ππφ αλαθνξά πεξίνδν, ήηαλ ε επηβνιή ζηξαηησηηθήο 

θπξηαξρίαο ζην λεζί, κέζσ «ζηξαηησηηθψλ λφκσλ» πνπ ςεθίδνληαλ απφ απηφ, αιιά θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, κέζσ ηεο απιήο αλαζεψξεζεο αξθεηψλ λφκσλ ηεο 

ηνπξθηθήο πεξηφδνπ.
119

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηελ ίδηα άπνςε, φζν βέβαηα ήηαλ ζηελ 

αληηπνιίηεπζε, είρε θαη ν Γιάδζησλ, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν θαίλεηαη λα 

θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε φηη νξηζκέλνη λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ ζην λεζί «πεξηάπηνπζηλ 

φλεηδνο εηο ηελ Αγγιίαλ θαη ηνλ πνιηηηζκφλ θαζφινπ», ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη «ε 

λήζνο αχηε θαησθείην ππφ πεπνιηηηζκέλνπ ιανχ, θαζ’ νλ ρξφλνλ εκείο είκεζα 

βάξβαξνη»
120

. Ζ άλνδφο ηνπ ζηελ εμνπζία ζήκαλε ηελ έλαξμε ησλ δηεξγαζηψλ γηα παξνρή 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην λεζί, ρσξίο ηε ζεακαηηθή βειηίσζε πνπ ν ίδηνο, 

αιιά, θπξίσο νη θάηνηθνη, επηζπκνχζαλ.   

                                                             
118 Δθ. Αιήζεηα, 5/17-9-1881. 
119 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 22/3-1-1880.  
120 Σα ιφγηα απηά θέξεηαη λα ηα είπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ενξηαζκνχ ησλ εβδνκεληαρξνλψλ ηνπ, βι. εθ. 

Νένλ Κίηηνλ, 22/3-1-1880. 
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Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνξηζκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

εμεηάζηεθαλ πιεζψξα Πξφρεηξσλ Δπηηαγψλ, νη νπνίεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εγθξίζεθαλ 

νκφθσλα, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, ελψ κφιηο κία εγθξίζεθε χζηεξα απφ ςεθνθνξία θαη κε 

ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή. ε νξηζκέλεο Δπηηαγέο, ηα αλεπίζεκα κέιε πξφηεηλαλ 

κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ελζσκαηψλνληαο, σο επί ην πιείζηνλ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ ηνπηθνχ 

ζηνηρείνπ ζε απηέο. Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο Δπηηαγέο, 

ελψ εγθξίζεθαλ απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, εληνχηνηο δελ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, πξνθαλψο αθνχ δελ έηπραλ ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ Αξκνζηή θαη 

ηνπ ππνπξγείνπ. Δμεηάδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ εγθξηζεηζψλ Δπηηαγψλ (βι. Πίλαθαο ΗΗ), 

ζπκπεξαίλεηαη φηη κε ηηο λνκνζεηηθέο απηέο ξπζκίζεηο, ζηφρνο ηεο λέαο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο ήηαλ ε νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ ζηα πιαίζηα ησλ βξεηαληθψλ απνηθηψλ θαη ε 

δηνίθεζή ηνπ κέζσ νξγαλσκέλσλ ζεζκψλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θαηά ηα πξψηα δχν 

έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθαλ ζρεδφλ νη κηζέο, απφ ην 

ζχλνιν ησλ Δπηηαγψλ (βι. ην ζρεδηάγξακκα Η).
121

    

 

 

 

ρεδηάγξακκα Η:  Οη εγθξηκέλεο Δπηηαγέο 1878-1883 θαηά έηνο.  

 

 

 

   

 

 

                                                             
121 Γηα ηελ επίζεκε άπνςε ησλ βξεηαλψλ πνιηηηθψλ, ηφζν ζην λεζί φζν θαη ζην Λνλδίλν γηα ηηο εγθξηζείζεο 

επηηαγέο απφ ην ελ ιφγσ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην βι. ηηο επηζηνιέο ησλ Biddulph πξνο Stanley, Λεπθσζία 20-
6-1883 θαη Stanley πξνο Biddulph, Λνλδίλν, 11-7-1883, ζην Cyprus. Papers relating to the Constitution of a 

New Legislative Council, C.3791, Λνλδίλν 1883, ζζ. 12-13.  
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Αηηήκαηα γηα αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηνξηζκέλνπ απηνχ Ννκνζεηηθνχ πληάγκαηνο δελ άθεζε 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη φκσο δελ αληέδξαζαλ 

άκεζα. Αλ θαη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά πνπ λα ην απνδεηθλχεη, θαίλεηαη φηη ε 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1878 θαζπζηέξεζε ηηο 

νπνηεζδήπνηε αληηδξάζεηο γηα απηφ. Με ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ, ηνλ Μάην ηνπ 1879, 

εθδφζεθε ην πξψην ππφκλεκα ελψ άξρηζαλ νη δηεξγαζίεο γηα ην δεχηεξν.
122

 Πηζαλφλ νη 

εγέηεο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ λα θξάηεζαλ κηα «πεξίνδν ράξηηνο», φπνπ ζα 

παξαθνινπζνχζαλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη, αθνχ δηαπίζησζαλ φηη δελ 

πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζαλ, απνθάζηζαλ λα αληηδξάζνπλ.  

Ζ πξψηε αληίδξαζε επήιζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 1879, φηαλ ε πξνζθάησο εθδνζείζα 

εθεκεξίδα Νένλ Κίηηνλ, ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν «Ση αηηεί ν Κππξηαθφο Λαφο»
123

 αλάκεζα 

ζηα νθηψ ζπλνιηθά αηηήκαηα έζεζε θαη ην δήηεκα επαλφξζσζεο εθ κέξνπο ησλ Βξεηαλψλ 

θαη αλαζεψξεζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ ζπζηαζέληνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ:  

Σν ζπζηαζέλ Ννκνζεηηθφλ πκβνχιηνλ ηεο Νήζνπ, εάλ πεξηειάκβαλε πιεηφηεξα 

Μέιε, εθιεγφκελα ηα κελ ππφ ησλ θαηνίθσλ, θαη’ αλαινγίαλ ηνπ πιεζπζκνχ εθάζηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηεο λήζνπ, ηα δε ππφ ηεο ζεβαζηήο Κπβεξλήζεσο, νη ππ’ απηνχ 

εθπνλνχκελνη ππέξ ηνπ ηφπνπ λφκνη, απφξξνηα φληεο θνηλήο ζθέςεσο θαη ηδίαο πεξί 

ελφο εθάζηνπ δηακεξίζκαηνο γλψζεσο θαη πείξαο ζα ήζαλ κάιινλ εθαξκφζηκνη ελ ησ 

ηφπσ θαη ιπζηηειέζηαηνη εηο ηα ζπκθέξνληα απηνχ.
124

 

Παξάιιεια, κηα Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ Έιιελεο, νη νπνίνη επηιέγεθαλ απφ 

ζχγθιεζε παγθχπξηαο αληηπξνζσπείαο ζηε Λεπθσζία,
125

 εηνίκαζαλ έλα ππφκλεκα κε 

δψδεθα αηηήκαηα ηα νπνία παξαδφζεθαλ ζην δηάδνρν ηνπ Wolseley, R. Biddulph, ζηα 

ηέιε επηεκβξίνπ 1879.
126

 Σν δήηεκα ηνπ «πνιηηεχκαηνο», ηέζεθε ηειεπηαίν ζην 

                                                             
122 Σν πξψην ππφκλεκα πνπ εηνηκάζηεθε θαη παξαδφζεθε απφ ηνπο Αξρηεξείο ζηνλ Αξκνζηή, ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1879, δελ έθαλε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξαρψξεζε ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, 

αθνχ νη ηεξάξρεο πνπ ην απέζηεηιαλ επηδίσθαλ θπξίσο ηελ επίζεκε ζεζκνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 133-144. 
123 «Ση αηηεί ν Κππξηαθφο Λαφο», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 30/11-6-1879. 
124 Γπν βδνκάδεο φκσο αξγφηεξα, ζε άιιν πξσηνζέιηδφ ηεο άξζξν, ε εθεκεξίδα πξφηεηλε, πηζαλφλ σο 

ελαιιαθηηθή πξνζσξηλή ιχζε, ην δηνξηζκφ θαη άιισλ βνπιεπηψλ απφ φιεο ηηο επαξρίεο, νη νπνίνη ζα είραλ 

ηδίαλ άπνςε γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζα επηιχνληαλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ δελ αλέθεξε 

πνπζελά ηελ αλάγθε εθινγήο ηνπο, βι. «Πεξί ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 13/25-6-

1879. 
125 χκθσλα κε ηνλ Εαλλέην, ηελ ηδέα γηα ηε ζχγθιεζε παγθχπξηαο αληηπξνζσπείαο, κε ζηφρν ηε ζχληαμε 

ππνκλήκαηνο πξνο ηελ θπβέξλεζε είρε ν Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ «Εήλσλ ν Κηηηεχο», Θενράξεο Μηηζήο. 

Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 132-133.  
126 Σελ επηηξνπή απνηεινχζαλ ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κππξηαλφο, νη δηθεγφξνη Θεφδσξνο Πεξηζηηάλεο θαη 

Παζράιεο Κσλζηαληηλίδεο, ν εθπαηδεπηηθφο Ησάλλεο Παπιίδεο θαη νη έκπνξνη Αρηιιέαο Ληαζίδεο θαη 
Θενράξεο Μηηζήο. Βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 132-133. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη εθηφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, νη ππφινηπνη εθιέρζεθαλ κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα επφκελα ρξφληα.  
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ππφκλεκα, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ήηαλ ειάζζνλνο ζεκαζίαο ή ζπνπδαηφηεηαο.
127

 Αθνχ 

ηνληδφηαλ ε απνηπρία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ λα αληαπνθξηζεί, ηφζν ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ ιανχ, φζν θαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ιφγσ θπξίσο ηεο απεηξίαο 

«επί ησλ θαζ’ εκάο πξαγκάησλ, αλαγθψλ, εζψλ θαη εζίκσλ» ππέβαιαλ  

ηε ζεβαζηή Κπβεξλήζεη, ίλα επαξεζηεζή αχηε λ’ απνδερζή θαη ππέξ ηεο Κχπξνπ 

ζχζηεκα αληηπξνζσπεπηηθφλ, πεξηβεβιεκέλνλ κε επξχηεξα δηθαηψκαηα θαη δηά ηνχην 

κε πιεηνηέξαλ επζχλελ θαη βαξχηεξα θαζήθνληα. Άλδξεο Κχπξηνη, θεθηεκέλνη πείξαλ 

ηνπ ηφπνπ, ησλ αλαγθψλ, ησλ εζψλ θαη εζίκσλ απηνχ, απνιαχνληεο δε ηεο πιήξνπο 

ησλ θαηνίθσλ εκπηζηνζχλεο, θαη εθιεγφκελνη ππ’ απηψλ θπζηθψ ησ ιφγσ εηζίλ νη 

αξκνδηψηεξνη λα ζέζσζη λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

Δπηπξφζζεηα, ηφληζαλ φηη πηζαλή παξαρψξεζε ελφο ζπληάγκαηνο παξαπιήζηνπ κε 

απηά πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε άιια θξάηε θαη επέθεξαλ ηε «δηαλνεηηθή θαη εζηθή 

αλάπηπμή» ηνπο, ζα απνηεινχζε «ην αζθαιέζηεξνλ κέζνλ ηεο εζηθήο θαη πιηθήο 

επεκεξίαο» ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, «ιανχ θηιεζχρνπ, επαγψγνπ θαη δπλάκελνπ λα εθηηκήζε 

ηα ηε δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα απηνχ»
128

. χλνςε ηνπ ελ ιφγσ ππνκλήκαηνο 

δεκνζηεχζεθε θαη ζηελ εθεκεξίδα Νένλ Κίηηνλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 1879, ν 

αξζξνγξάθνο ηεο νπνίαο δηαθψλεζε κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

χκθσλα, κε ηνλ δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο, Θεφδνπιν Κσλζηαληηλίδε, ην γεγνλφο φηη 

ηέζεθαλ ηφζα πνιιά δεηήκαηα ηαπηφρξνλα απνδπλάκσζε ην θχξην δεηνχκελν πνπ έπξεπε 

λα ήηαλ ζχζηαζε «Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ππφ Κππξίσλ απαξηηδνκέλνπ».
129

      

Ζ παξαίηεζε ηνπ βνπιεπηή Γεψξγηνπ Γιπθχ απφ ηε ζέζε ηνπ, ζηηο αξρέο ηνπ 1880, 

έδσζε ηελ αθνξκή ζηελ εθεκεξίδα «Νένλ Κίηηνλ», λα ακθηζβεηήζεη μαλά ηφζν ηνλ ηξφπν 

ζπγθξφηεζεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φζν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Με ην άξζξν πνπ 

γλσζηνπνηνχζε ηελ παξαίηεζε ηνπ Γιπθχ θαη ηε (ιαλζαζκέλε, φπσο απνδείρζεθε) 

αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ, ηφληζε, κε θαζαξά ζθσπηηθφ χθνο, ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λνκνζεηηθνχ  ζψκαηνο λα ζπληάζζεη λφκνπο «νπρί δηα πεπνιηηηζκέλνπο 

ιανχο, αιιά δηά αγξίνπο θαη βαξβάξνπο».
130

 

                                                             
127 Ο Ρ. Καηζηανχλεο ζεσξεί φηη ην γεγνλφο φηη ηφζν ζην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Νένλ Κίηηνλ φζν θαη ζην 

ππφκλεκα απηφ, ην αίηεκα αλαθέξεηαη ηειεπηαίν, απνδεηθλχεη θαη ηε κεησκέλε ζεκαζία, ηελ νπνία απέδηδαλ 

ζε απηφ νη ζπληάθηεο ηνπ. Ρνιάλδνο Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ θαη Δθιέγεζζαη ζηηο πξψηεο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο ηεο Αγγινθξαηίαο ην 1883», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ΥΥ, Λεπθσζία 1994, 

ζει. 314. 
128 Σν ςήθηζκα γξακκέλν ζηα γαιιηθά, ρσξίο εκεξνκελία, παξαδφζεθε ζηνλ Αξκνζηή ζηα ηέιε Απγνχζηνπ 

1879. Βξίζθεηαη ζην KAK: SΑΟ3/70. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε, ρσξίο ηηο ππνγξαθέο: Φ. Εαλλέηνο, 

Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 144-159.  
129 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 21/3-10-1879.  
130 Δθ. Νένλ Κίηηνλ, 12/24-1-1880. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



50 
 

Σα αηηήκαηα απηά δελ βξήθαλ νπνηαδήπνηε αληαπφθξηζε απφ ηνπο Βξεηαλνχο, 

θάηη πνπ επηζήκαηλε ζπρλά ν ηχπνο ηεο επνρήο.
131

 Ζ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ζην Λνλδίλν, 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1880, θαη ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ησλ Φηιειεπζέξσλ ηνπ Γιάδζησλα, ηνπ 

πνιηηηθνχ ν νπνίνο κφιηο κηα δεθαπεληαεηία πξνεγνπκέλσο ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε ηελ 

παξαρψξεζε ησλ Δπηαλήζσλ ζηελ Διιάδα
132

, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο «αιεζήο ζεφο 

απφ κεραλήο»
133

, φπσο θαη ε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ Κχπξν απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζε απηφ ησλ Απνηθηψλ, έδσζαλ ψζεζε ζηηο δηεμαγφκελεο 

ζπδεηήζεηο γηα παξνρή αηξεηνχ ζπληάγκαηνο ζην λεζί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 «Δγρψξηα», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 15/27-12-1879. Ζ δεκνζίεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ππνκλήκαηνο ζε παξάξηεκα 

ηεο εθεκεξίδαο ηνλ Μάξηην ηνπ 1880, έμη κήλεο πεξίπνπ κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνλ Αξκνζηή, ίζσο ήηαλ 

θαη έλαο ηξφπνο λα ηνληζηεί θαη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη αθφκα δελ είρε ιεθζεί νπνηαδήπνηε 

απάληεζε, βι. Νένλ Κηηίνλ, Παξάξηεκα, 23/6-3-1880. 
132 Γηα ηηο ειπίδεο πνπ έδσζε ζηνλ θππξηαθφ ιαφ ε εθινγή ηνπ Γιάδζησλα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο 
δεκηνχξγεζαλ βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 199-206.   
133 Φ. Εαλλέηνο, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 44-45.  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



51 
 

Αξηζκόο 

Δπηηαγήο 

Σίηινο 

I/1878 Πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

II/1878 Πεξί Αζηπλνκηθήο Πεηζαξρίαο 

III/1878 Πεξί Καηαλαγθαζηηθήο Δξγαζίαο ζηα Γεκφζηα Έξγα 

IV/1878 Πεξί Γηνηθεηηθήο Γηαίξεζεο 

V/1878 Πεξί Γελίθεπζεο ηνπ θφξνπ ηνπ γλσζηνχ σο Bedel Askerieh  

 1879 

I/1879 Πεξί Σεισλεηαθψλ θαη Δκκέζσλ Φφξσλ 

II/1879 Πεξί Υαξηνζήκνπ 

III/1879 Πεξί Δξκελείαο 

IV/1879 Πεξί Δηζπξάμεσο Πξνζηίκσλ θαη Υξεκαηηθψλ Πνηλψλ 

V/1879 Πεξί Πεηζαξρίαο ζηηο Φπιαθέο 

VΗ/1879 Πεξί Ναπηηιηαθψλ Σειψλ 

VΗΗ/1879 Πεξί παξαθσιχζεσο πσιήζεσο Οίλνπ θαη Οηλνπλεχκαηνο ζηνπο 

ζηξαηηψηεο 

VΗΗΗ/1879 Πεξί κείδνλνο εμαζθάιηζεο ηεο εζπρίαο θαη επηαμίαο ζηε Νήζν 

ΗΥ/1879 Πεξί Γηαθαλνλίζεσο ηνπ θπλεγηνχ 

Υ/1879 Πεξί Καζάξζεσο 

ΥΗ/1879 Πεξί απαγφξεπζεο κεηαθνξάο φπινπ ρσξίο άδεηα θπλεγίνπ 

ΥΗΗ/1879 Πεξί Δπηθχξσζεο Πξνγελέζηεξσλ Δπηηαγψλ-Πξάμεσλ 

ΥΗΗΗ/1879 Πεξί Παξάηαζεο Πξνγελέζηεξσλ Νφκσλ 

ΥΗV/1879 Πεξί ζπζηάζεσο Δθεηείνπ απφ ην Δκπνξνδηθείν Λάξλαθαο 

XV/1879 Πεξί Πξναγσγήο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο 

XVI/1879 Πεξί Απαγφξεπζεο εμαγσγήο θινηνχ, πίζζαο, θαηξακηνχ θαη ξεηίλεο 

XVII/1879 Πεξί Απνβαζξηθψλ Σειψλ 

XVIII/1879 Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο επηηαγήο πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

XIX/1879 Πεξί Ληκεληθψλ Καλνληζκψλ 

XX/1879 Πεξί Αθχξσζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ησλ γαηψλ 

XXI/1879 Πεξί Απαιιαγήο απφ ηε θνξνινγία 

XXII/1879 Πεξί Γαζψλ 

XXIII/1879 Πεξί Αζηπλνκηθψλ Πηαηζκαηνδηθψλ 

XXIV/1879 Πεξί Σεισλεηαθψλ Καλνληζκψλ 

XXV/1879 Πεξί Δπηθχξσζεο ηεο επηηαγήο ΥΥΗΗ/1879 

XXVI/1879 Πεξί Παξάηαζεο ηεο Δπηηαγήο Η/1878 επί έλα αθφκα έηνο 

XXVII/1879 Πεξί δηνξηζκνχ Βνεζνχ Γηθαζηηθνχ Δπηηξφπνπ 

XXVIII/1879 Πεξί Σεισλεηαθψλ Καλνληζκψλ 

XXIX/1879 Πεξί αθνπζίαο Γνπιείαο 

XXX/1879 Πεξί αχμεζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Γχλακεο 

 1880 

I/1880 Πεξί Γαζκνχ επί ηνπ Καπλνχ 

ΗΗ/1880 Πεξί Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ 

ΗΗΗ/1880 Πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ Δπηηαγψλ ηνπ 1878 

IV/1880 Πεξί Κνιιεηηθψλ Νφζσλ ησλ Εψσλ 

V/1880 Πεξί Υσξνκέηξεζεο 

VI/1880 Πεξί Γηνξηζκψλ Γηθαζηψλ εηο Ννκηθά πκβνχιηα (Nizam) 

VII/1880 Πεξί Γεκαξρείνπ Λάξλαθαο 

VIII/1880 Πεξί Αζηπλνκίαο 

IX/1880 Πεξί Παξαηάζεσο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

X/1880 Πεξί Σξνπνπνηήζεσο ησλ Δπηηαγψλ ηνπ 1879 
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 1881 

Η/1881 Πεξί Αλαζεψξεζεο ησλ Δπηηαγψλ ηνπ 1880 

ΗΗ/1881 Πεξί Απνγξαθήο ηνπ Πιεζπζκνχ 

ΗΗΗ/1881 Πεξί Σξνπνπνίεζεο ηεο Δπηηαγήο VI/1880 

IV/1881 Πεξί Γαζκνχ επί ησλ νίλσλ 

V/1881 Πεξί δηεπθφιπλζεο ηεο είζπξαμεο ηεο δεθάηεο 

VI/1881 Πεξί Σαρπδξνκείσλ 

VII/1881 Πεξί νηθνδνκήο δεκνζίσλ γξαθείσλ Λάξλαθαο 

VIII/1881 Πεξί νξνζεηήζεσο δαζψλ 

IX/1881 Πεξί ραξηνζήκνπ 

X/1881 Πεξί Γεθάηεο 

ΥΗ/1881 Πεξί Καηαζηξνθήο ηεο αθξίδαο 

ΥΗΗ/1881 Πεξί δαπάλεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο αθξίδαο 

 1882 

Η/1882 Πεξί Απνθιεηζκνχ ησλ Αιεηψλ 

ΗΗ/1882 Πεξί νξνζεηήζεσο ησλ δαζψλ 

ΗΗΗ/1882 Πεξί Καηαξγήζεσο ησλ δεζκψλ δη’ αιχζεσλ 

IV/1882 Πεξί απνζεθεχζεσο εθξεθηηθψλ πιψλ  

V/1882 Πεξί Καλνληζκψλ κεηαιιείσλ 

VI/1882 Πεξί Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, εθινγψλ θαη εμφδσλ 

VII/1882 Πεξί ειαηηψζεσο ηνπ λφκηκνπ ηφθνπ 

VIII/1882 Πεξί εθαξκνγήο ησλ ζηξαηησηηθψλ λφκσλ 

IX/1882 Πεξί ηεισλείσλ (εμαηξέζεσλ θαη επηζηξνθήο ηειψλ) 

X/1882 Πεξί Απνβαζξηθψλ Σειψλ 

ΥΗ/1882 Πεξί Δθκηζζψζεσο Γεκνζίσλ Γαηψλ 

ΥΗΗ/1882 Πεξί Υξήζεσο (Πξνυπνινγηζκφο)  

ΥΗΗΗ/1882 Πεξί Δθκηζζψζεσο Γεκνζίσλ Γαηψλ 

XIV/1882 Πεξί πιινγήο ηεο δεθάηεο θαη θφξσλ 

XV/1882 Πεξί πληάμεσλ 

 1883 

Η/1883 Πεξί Κσιχζεσο Μεηαδνηηθψλ Νφζσλ 

ΗΗ/1883 Πεξί πληάμεσλ 

ΗΗΗ/1883 Πεξί Δηζπξάμεσο πξνζηίκσλ θαη ρξεκαηηθψλ πνηλψλ 

IV/1883 Πεξί Μσακεζαληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

V/1883 Πεξί Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ 

VI/1883 Πεξί Υξήζεσο 

 

Πίλαθαο ΗΗ. Δπηηαγέο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην (1878-1883). Πεγή: 

Ησζήθ Σνχξλεξ Υάηζηλζνλ θαη ηάλιευ Φίζηεξ, Σα απφ 1878 κέρξη 1906 λνκνζεηήκαηα 

ηεο Κχπξνπ, ειιεληθφ θείκελν Η. Οηθνλνκίδνπ θαη Γ. Γ. Γεκεηξηάδνπ, Λεπθσζία 1913. 
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4. Παξαρώξεζε αηξεηνύ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

«Ζ ζχκβαζε γηα ηελ Κχπξν ήηαλ έλα επαίζρπλην δψξν. Ο δσξεηήο δελ έδσζε ηίπνηα. 

 Ο απνδέθηεο παξέιαβε θάηη πνπ δελ ρξεηαδφηαλ θαη δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

επσθειψο. Καη ην δψξν είρε ηε κνίξα πνπ έρνπλ φια ηα επαίζρπληα δψξα. 

 Έθαλε ηνλ δσξεηή πεξηθξνλεηέν θαη ηνλ απνδέθηε αράξηζην». 

Edinburgh Review, vol. 173 (1891)
1
 

 

Αηξεηά ζώκαηα θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ζηελ Κύπξν 

Μεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ην Υάηηη ηεξίθ ηνπ Γθηνπιραλέ 

(Hatt-i Serif di Gülhane) ην 1839 θαη ην Υάηηη Υνπκαγηνχλ (Hatt-i Hümayun) ην 1856,
2
 

επηηξάπεθε ε αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ θνηλνηήησλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο ηεο, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή θπιήο.
3
 ηελ Κχπξν, ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1830, ιεηηνπξγνχζαλ, κεηά απφ παξαρψξεζε ηνπ ζνπιηάλνπ, νξηζκέλνη 

αηξεηνί ζεζκνί, πνπ ζηφρν είραλ ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηεο νξζφδνμεο θνηλφηεηαο: Ζ 

ηεηξακειήο Κεληξηθή Γεκνγεξνληία εθιεγφηαλ θάζε ρξφλν απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε 

νπνία απνηειείην απφ επηιεγκέλνπο απφ ηελ Ηεξά χλνδν αληηπξνζψπνπο έθαζηεο πφιεο 

(αξρηεξείο θαη πξφθξηηνπο), νη Δπαξρηαθέο Γεκνγεξνληίεο πνπ εθιέγνληαλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο θάζε επαξρίαο θαη ε εηθνζακειήο Δπηηξνπή ηνπ Κνηλνχ, 

«ζπγθξνηνπκέλε απφ ππνθείκελα ζπλεηά θαη αμηνηίκεηα εθιεγκέλα θαη’ έηνο» απφ ηνπο 

Οξζφδνμνπο Υξηζηηαλνχο άξξελεο θάηνηθνπο ηνπ λεζηνχ.
4
 Τπήξρε δειαδή έλα κηθηφ 

                                                             
1 Παξαηίζεηαη ζην G. Hill, A History, φ.π., ζει. 419 θαη ζην Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζει. 96, φπνπ θαη ε 

κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 
2 Γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο απηέο βι. Edouard Driault (κεηάθξ. Λίλα ηακαηηάδε), Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα απφ 

ηηο αξρέο ηνπ έσο ηε πλζήθε ησλ εβξψλ, κέξνο Α΄, Αζήλα 1997, ζζ. 324 θ.ε. θαη Bernard Lewis (κεηάθξ. 

Π. Κσλζηαληέαο), Ζ αλάδπζε ηεο χγρξνλεο Σνπξθίαο, Αζήλα 2001, ζζ. 179-277. Γηα ην ζέκα ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο εθπξνζψπεζεο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

βι. Stanford J. Shaw, “The origins of representative government in the Ottoman Empire: An introduction to 

the provincial councils, 1839-1876”, R. Bayly Winder (ed.), Near Eastern Round Table 1967-1968, Νέα 

Τφξθε 1969, ζζ. 53-142. Γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ζηελ Κχπξν βι. G. Hill, A History, φ.π., ζζ. 8-10, 

174-183. 
3 χκθσλα κε ην ππφκλεκα ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, W.R. Collyer, ην 1889, ε ζπκκεηνρή ησλ 

ππεθφσλ ηεο Τςειήο Πχιεο πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη φρη ζηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο, θάηη πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηεο απφιπηεο εμνπζίαο ηνπ νπιηάλνπ. 

“Report by the Queen’s Advocate (W. R. Collyer), “1. The History, Constitution, Privileges and Powers of 

the Central and Local Medjlissi Idares”, Nicosia 4th June 1888”, Further Correspondence relating to Affairs 

and Finances of Cyprus, C. 6003, Λνλδίλν 1890, ζει. 3. Αλαθέξεηαη θαη ζην Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ θαη 

Δθιέγεζζαη», φ.π., ζει. 310. 
4
 Γηα ην ξφιν πνπ επηηεινχζαλ νη ζεζκνί απηνί βι. Μηραήι Ν. Μηραήι, Ζ εθθιεζία ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ 

Οζσκαληθή πεξίνδν (1571-1878). Ζ ζηαδηαθή ζπγθξφηεζή ηεο ζε ζεζκφ πνιηηηθήο εμνπζίαο, Λεπθσζία 2005, 

ζζ. 251-263, Φίιηνο Εαλλέηνο, Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κχπξνπ. Απφ ηεο αγγιηθήο θαηνρήο κέρξη ζήκεξνλ κεηά 

εηζαγσγήο πεξηιακβαλνχζεο βξαρείαλ πεξηγξαθήλ ηεο φιεο Ηζηνξίαο απηήο, ηφκνο Α΄, Λάξλαθα 1910, ζζ. 
1161-1181. Γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Κχπξν κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο βι. Παζράιεο 

Κηηξνκειίδεο, «Κχπξνο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκ. ΗΓ΄, Νεψηεξνο Διιεληζκφο απφ 1833 σο 1881, 
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ζχζηεκα εθινγήο, ρσξίο φκσο λα δηεπθξηλίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ έπξεπε λα θαηέρνπλ νη 

«ςεθνθφξνη», πέξαλ βέβαηα ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο. 

Ζ θχξηα, φκσο, κνξθή αληηπξνζσπεπηηθήο εθπξνζψπεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο ζην λεζί ήηαλ ηα «αηξεηά» Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή Medjlis Idare, πνπ 

ζεζπίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ πην πάλσ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ηνπ 

λεζηνχ πεξηνξηδφηαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηφζν ηνπ Κεληξηθνχ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φζν θαη ησλ ηνπηθψλ-επαξρηαθψλ ήηαλ δηνξηζκέλα, ζπλήζσο 

ηνχξθνη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη.
5
 Οη ππφινηπεο ζέζεηο θαηαλέκνληαλ εμίζνπ ζηελ ειιεληθή 

θαη ηνχξθηθε θνηλφηεηα θαη πιεξψλνληαλ κε εθινγηθή δηαδηθαζία. Οη πξναλαθεξφκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαζφξηδαλ επίζεο θαη ην εχξνο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε φιε ηελ 

Απηνθξαηνξία, φπσο ζα αλαιπζεί αιινχ.
6
  

Ο έηεξνο ζεζκφο ζηνλ νπνίν εηζήρζεθε αηξεηή εθπξνζψπεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ήηαλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ ίδξπζε 

δεκαξρείσλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ε εθινγή ησλ δεκάξρσλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 

απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο αιιά θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκνχ ησλ κνπθηάξεδσλ θαη 

αδάδσλ ζηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη πιένλ εθιέγνληαλ απφ ην ιαφ, ήηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζέζπηζεο ελφο λφκνπ ην 1864 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
7
 Ζ θαηλνηνκία 

ηνπ έγθεηην ζην γεγνλφο φηη ζα εθιέγνληαλ δηαθνξεηηθά θνηλνηηθά θαη δεκνηηθά 

ζπκβνχιηα γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Έιιελεο, ζηα κηθηά ρσξηά θαη πφιεηο αληίζηνηρα, 

θάηη πνπ πξνέβιεπε θαη ρσξηζηνχο «εθινγηθνχο θαηαιφγνπο», φπσο αλαθέξεη ν Gazioglu.
8
 

Δληνχηνηο, θαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα δελ ιεηηνχξγεζε, αθνχ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ν 

δήκαξρνο ησλ πφιεσλ, πνπ ήηαλ Σνχξθνο πάληνηε, δηνξηδφηαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε, θαη 

κφλν ηα κέιε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ηζάξηζκνη Έιιελεο θαη Σνχξθνη, εθιέγνληαλ 

απφ ην ιαφ ηεο πφιεο. Σν ζχζηεκα άιιαμε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αγγινθξαηίαο, 

νπφηαλ θαη νη πξψηεο εθινγέο, ζηε Λεκεζφ θαη Κεξχλεηα, έγηλαλ «δηά βνήο».
9
   

                                                                                                                                                                                         
Αζήλα 1977, ζζ. 437-445, ία Αλαγλσζηνπνχινπ, «Κχπξνο 1830-1878, Απφ ηελ νζσκαληθή ζηε βξεηαληθή 

θπξηαξρία», Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000, ηφκ. 4νο, Σν ειιεληθφ θξάηνο, 1833-1871, Αζήλα 2003, 
ζζ. 361-372. 
5 Γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ θαηά ηελ άθημε ησλ Βξεηαλψλ βι. A.R. Savile, Cyprus, Λνλδίλν 

1878, ζζ. 133-136 θαη “Report by the Queen’s Advocate”, Further Correspondence, C. 6003, φ.π., ζζ. 3-8. 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Edwin H.H. Collen, Report on Cyprus, based on information obtained chiefly 

from Consular Reports, Foreign Office, 1845-1877, 18/5/1878, ζην KAK:V30/1, ην Κεληξηθφ Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ λεζηνχ απαξηηδφηαλ απφ πέληε δηνξηζκέλα κέιε θαη ηέζζεξα εθιεγκέλα (δχν κνπζνπικάλνπο 

θαη δχν κε κνπζνπικάλνπο), ελψ ηα Δπαξρηαθά απφ πέληε δηνξηζκέλα θαη ηξία εθιεγκέλα.   
6
 Σν ζέκα ησλ εθινγηθψλ θξηηεξίσλ ζα αλαιπζεί ζε ζρεηηθφ θεθάιαην. 

7 S. J. Shaw, “The origins”, φ.π., ζζ. 95-97. Ahmet C. Gazioglu, The Turks in Cyprus. A Province of the 

Ottoman Empire (1571-1878), Λνλδίλν 1990, ζζ. 100-104, Λνπθήο Λνπθαΐδεο, «Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

ζηελ Κχπξν», Γήκνο Λεπθσζίαο (εθδ.), Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζζ. 63-67.  
8 A.C. Gazioglu, The Turks in Cyprus, φ.π., ζει. 101. 
9 Γ. Γηνλπζίνπ, «Σα δεκαξρεία», φ.π., ζζ. 303-311. 
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Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ γίλνληαλ θαη ζηελ Δθθιεζία. Ζ 

απνπζία φκσο Καηαζηαηηθνχ Υάξηε κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1910, νδήγεζε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο επηθξαηνχζαο παξάδνζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ 

εθινγή ησλ εθθιεζηαζηηθψλ εγεηψλ, είηε απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θιήξν, είηε κε ηελ θνηλή 

ςήθν ηεξσκέλσλ θαη ιανχ. Ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε 

θνηλή απηή απφθαζε γηα ηελ εθινγή ησλ εθθιεζηαζηηθψλ εγεηψλ έπξεπε λα επηθπξσζεί, 

γηα λα ζεσξεζεί έγθπξε θαη απφ ηελ Πνιηηεία (ηνλ νπιηάλν)
10

. Σν κηθηφ απηφ ζχζηεκα, 

πνπ δηαηεξήζεθε θαη θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο Αγγινθξαηίαο, θαζνξηδφηαλ απφ 

δηάθνξεο εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο,
11

 νη νπνίεο φκσο, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ εθινγψλ, δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πνιηηηθή κνξθή αληηπξνζσπεπηηθήο εθπξνζψπεζεο.  

πσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, παξά ηελ παξαρψξεζε αηξεηήο 

αληηπξνζψπεπζεο ζηα δηάθνξα ζψκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή εθζπγρξνλίζηεθαλ κε ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850 ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, εληνχηνηο, ιφγσ 

θαη ηνπ ηδηάδνληνο ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ, απηά θαίλεηαη λα 

ππνιεηηνπξγνχζαλ θαη νη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο δελ δηεμάγνληαλ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν 

ηξφπν.  

 

Παξαρώξεζε αηξεηνύ Ννκνζεηηθνύ πληάγκαηνο 

Παξά ηα ζπλερή αηηήκαηα ησλ Κππξίσλ γηα αηξεηή αληηπξνζψπεπζή ηνπο, ε 

θπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ ηνπ Beaconsfield δελ πξνέβε ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. εκαληηθφ ξφιν φκσο ζηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο δηαδξακάηηζε 

αθελφο ε θπβεξλεηηθή κεηαβνιή ζην Λνλδίλν ηνλ Απξίιην ηνπ 1880 θαη ε άλνδνο ζηελ 

εμνπζία ησλ Φηιειεπζέξσλ ηνπ Γιάδζησλα, αθεηέξνπ ε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο γηα 

ηελ Κχπξν απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζε απηφ ησλ Απνηθηψλ. Απηά ήηαλ γεγνλφηα πνπ 

ζα βνεζνχζαλ ζηε κειινληηθή ζπδήηεζε γηα παξνρή αηξεηνχ ζπληάγκαηνο ζην λεζί.  

Ακέζσο κεηά ηελ εθινγηθή λίθε ησλ Φηιειεπζέξσλ, ζηνλ βξεηαληθφ ηχπν 

εληνπίδνληαη κεξηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε «θηιειεπζέξνπ πνιηηεχκαηνο» 

                                                             
10 χκθσλα κε ην έγγξαθν «Γλσκνδφηεζηο Αξρηκαλδξίηνπ Μειεηίνπ Μεηαμάθε, Αληηπξνζψπνπ ηεο 

Δθθιεζίαο Ηεξνζνιχκσλ, επί ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, θαηαρσξηζζείζα ελ ηε ππ’ αξηζκφλ ΗΕ΄ θαη 

ρξνλνινγίαλ 28 επηεκβξίνπ, 1907, πλεδξία ηεο Αληηπξνζσπείαο ησλ Αγησηάησλ Παηξηαξρηθψλ Θξφλσλ», 

ε δηαδηθαζία απηή ζπλαληάηαη ήδε απφ ηελ πξνηειεπηαία δεθαεηία ηνπ δεθάηνπ νγδφνπ αηψλα. Παξαηίζεηαη 

ζην ΚΑΚ: SA1:840/1908. ηελ έθζεζε ηνπ Μεηαμάθε αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εθινγήο ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Κπξίιινπ Α΄, ην 1849, ε νπνία επηθπξψζεθε κε βεδπξηθφ γξάκκα. Βι. επίζεο, J. Hackett, A 

History of the Orthodox Church of Cyprus, επαλέθδνζε, Νέα Τφξθε 1972, ζζ. 261-263. 
11 Σν ζχζηεκα δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηελ αγγιηθή θαηνρή. Βι. ελδεηθηηθά ηελ εγθχθιην ηεο Ηεξάο πλφδνπ 

ηεο 25εο Ηνπιίνπ 1900, ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ σθξνλίνπ ζην ΚΑΚ: 

SA1:840/1908, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε δηαδηθαζία γίλεηαη «ζπλσδά ησ αξραίσ έζεη». Παξαηίζεηαη θαη ζην 
Νίθνο Υξηζηνδνχινπ, Σν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαηά ηα έηε 1900-1910, Λεπθσζία 1999, ζζ. 

159-168. 
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ζην λεζί.
12

 Ζ αλάδεημε ηνπ Γιάδζησλα ζηνλ πξσζππνπξγηθφ ζψθν ελζνπζίαζε ηνπο 

Έιιελεο ηεο Κχπξνπ, ηφζν ιφγσ ησλ δηάθνξσλ πξνεθινγηθψλ ηνπ δειψζεσλ γηα ην 

κέιινλ ηεο Κχπξνπ φζν θαη γηα ην πξνεγνχκελν ηεο παξαρψξεζεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ 

ζηελ Διιάδα, κηα αλάκλεζε πνπ ήηαλ αθφκα έληνλε ζην κπαιφ ησλ θαηνίθσλ.
13

   

Σν έλαπζκα φκσο γηα έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ γηα παξαρψξεζε κεηδφλσλ 

ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ ζην λεζί έδσζε ε θηινθπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ κέζσ ηεο θαηάζεζεο ελφο ςεθίζκαηνο απφ ηνλ θηιειεχζεξν βνπιεπηή ηνπ 

Burnley, Peter Rylands, ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 1880 ζρεηηθά κε ηελ 

θαθνδηνίθεζε ζηελ Κχπξν απφ ηε βξεηαληθή δηαθπβέξλεζε. Αθνχ δήηεζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε λα απνζχξεη Δπηηαγέο (Ordinances, βι. ην ζρεηηθφ θεθάιαην) πνπ θαζηέξσλαλ 

ηελ ππνρξεσηηθή εξγαζία, επέηξεπαλ ηελ εμνξία απφ ην λεζί ζε άηνκα πνπ θξίλνληαλ σο 

αλεπηζχκεηα θαη απαγφξεπαλ ηελ θαηνρή πεξηνπζίαο ζε νπνηνδήπνηε κε Οζσκαλφ ή 

Βξεηαλφ, ηελ θάιεζε λα αλαγλσξίζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα σο ηζφηηκε κε ηελ ηνπξθηθή 

θαη λα δηνξίζεη ίζν αξηζκφ ειιήλσλ δηθαζηψλ κε ηνπο ηνχξθνπο. Σέινο θάιεζε ηνλ 

Αξκνζηή ζηε Λεπθσζία «λα αλαθέξεη θαηά πφζν, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ζα ήηαλ ζνθφ λα 

εθαξκνζηεί ζε θάπνην βαζκφ ζπληαγκαηηθή ή αηξεηή δηαθπβέξλεζε ζην λεζί»
14

. Σν 

ςήθηζκα ππνζηεξίρηεθε απφ ην βνπιεπηή ηνπ Frome, Henry Samuelson, αιιά θαη ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηθφ πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Charles Dilke, ν νπνίνο επεθηείλνληαο ην 

δήηεκα, πξφηεηλε ηε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ην λεζί απφ ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ζε απηφ ησλ Απνηθηψλ
15

. Σελ πξφηαζε ηνπ πθππνπξγνχ ππνζηήξημε θαη ν 

ίδηνο ν Γιάδζησλ, παξά ηηο αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ πληεξεηηθψλ, επί ην πιείζηνλ, 

βνπιεπηψλ γηα πηζαλή δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ ηεο Βξεηαληθήο κε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία
16

. 

Σν ζέκα ηεο αηξεηήο αληηπξνζψπεπζεο αλαθηλήζεθε θαη πάιη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1880, αθνχ είρε ήδε κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα γηα ην λεζί απφ ην ππνπξγείν ησλ 

Δμσηεξηθψλ ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ, φηαλ κηα ζεηξά απφ άξζξα κε αηηήκαηα ησλ 

Κππξίσλ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ αγγιφθσλε εθεκεξίδα ηεο Λάξλαθαο Cyprus Times
17

. ηα 

                                                             
12 χκθσλα κε ηνλ Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 204, ε πιεξνθνξία δεκνζηεχηεθε ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο Σεξγέζηεο Κιεηψ, ε νπνία κεηέθεξε πιεξνθνξίεο αγγιηθψλ εθεκεξίδσλ.  
13 Βι. ελδεηθηηθά ηε δήισζή ηνπ γηα ηελ θαθνδηνίθεζε ζην λεζί πνπ έθαλε θαηά ηνλ ενξηαζκφ ησλ 

γελεζιίσλ ηνπ ηνλ Γεθέκβξην 1879, εθ. Νένλ Κίηηνλ, 29/10-1-1880, αιιά θαη ηνπο παλεγπξηζκνχο ζην λεζί 

κεηά ηελ εθινγηθή ηνπ επηθξάηεζε, εθ. Νένλ Κίηηνλ, 28/10-5-1880 θ.ε.  
14 Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 252, 1ε Ηνπλίνπ 1880, (Λνλδίλν 1880), c. 897. 
15

 ην ίδην, cc. 906-910. 
16 Γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ Γιάδζησλα, βι. ζην ίδην, cc. 925-926. Γηα ηελ αληίδξαζε ησλ βνπιεπηψλ, ζην ίδην, 

cc. 916-925. Γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Γιάδζησλα έλαληη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

Κχπξν βι. G. S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 8-12.  
17 Σα άξζξα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά είλαη: «Par-ci, Par-la” θαη “An example of Despotism in Cyprus”, 

εθ. Cyprus Times (Λάξλαθα), 4-12-1880 θαη άξζξν ρσξίο ηίηιν ζηελ εθ. Cyprus Times, 6-12-1880. Γηα ηνλ 
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ζρφιηά ηνπ γηα απηά, ν αξκφδηνο αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ πεξηνρή, Edward 

Fairfield, αλέθεξε φηη κπνξνχζε λα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα εθινγήο ησλ αλεπίζεκσλ 

κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηεηεξείην ε αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ επίζεκσλ κειψλ.
18

 Άπνςε ηελ νπνία ελζηεξλίδνληαλ θαη άιινη 

αμησκαηνχρνη ηνπ ππνπξγείνπ.
19

    

Σν γεγνλφο φκσο ήηαλ φηη ην λεζί ηππηθά παξέκελε ηκήκα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ζηα πιαίζηα απηά έπξεπε λα κειεηεζεί ε πεξίπησζε πηνζέηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο αηξεηήο αληηπξνζψπεπζεο παξφκνην κε απηά πνπ εηζάγνληαλ ζηα βαιθαληθά 

ηεο εδάθε. Έηζη εηνηκάζηεθε απφ ηνλ, απνζπαζκέλν απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα λα 

νξγαλψζεη ηε κεηαθνξά ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, Harry Farnall, έλα ππφκλεκα ζρεηηθά 

ηφζν κε ηα ζπληάγκαηα νξηζκέλσλ πξνλνκηνχρσλ πεξηνρψλ ηεο Σνπξθίαο, φζν θαη ηα 

πξνηεηλφκελα λέα ζπληάγκαηα γηα ηηο επξσπατθέο πεξηνρέο ηεο.
20

 χκθσλα κε ηνλ 

ππνκλεκαηνγξάθν, αλάκεζα ζηα ζεηηθά ησλ ζπληαγκάησλ απηψλ, ηα νπνία εηνηκάζηεθαλ 

κε ηε βνήζεηα επξσπαίσλ εηδηθψλ, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζηεξηδφηαλ ζηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ πκβνχισλ (Councilors).
21

 Ο βνεζφο 

πθππνπξγφο Απνηθηψλ R.H. Meade ζεσξνχζε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπληάγκαηα δελ ήηαλ 

θαηάιιεια γηα έλα λεζί πνπ δηνηθείην απφ κηα δπηηθή δχλακε, θαη φηη ζα έπξεπε ην 

βξεηαληθφ απνηθηαθφ ζχζηεκα λα ηχρεη ηξνπνπνηήζεσλ, γηα λα παξαρσξεζεί απφ ηε 

Βξεηαλία ζην λεζί κηα πην θηιειεχζεξε δηαθπβέξλεζε Απνηθίαο ηνπ ηέκκαηνο.
22

 

Καηά ηεο πηνζέηεζεο ζπληάγκαηνο παξφκνηνπ κε ηηο νζσκαληθέο επξσπατθέο 

θηήζεηο ηάρζεθε θαη ν ίδηνο ν ππνπξγφο Απνηθηψλ Kimberley, ζεσξψληαο φηη ην πξφηππν 

θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ πνπ αθνινπζήζεθε ζηε Μάιηα ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν σο βάζε γηα 

ζπδήηεζε.
23

 Γηεξσηήζεθε φκσο πψο ζα θαηαλέκνληαλ νη ζέζεηο κεηαμχ ησλ κσακεζαλψλ 

θαη ησλ ρξηζηηαλψλ, έρνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη θαη ηα επίζεκα κέιε ήηαλ επίζεο 

ρξηζηηαλνί ζην ζξήζθεπκα.
24

 Σν ζέκα απηφ ζα ιπλφηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ κφληκν 

πθππνπξγφ Απνηθηψλ R. Herbert, κε ηε δηαβεβαίσζε πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο 

                                                                                                                                                                                         
αγγιφθσλν Σχπν ζηελ Κχπξν βι. Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ (εθδ.), Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

ζηελ Κχπξν, Λεπθσζία 1993, ζει. 27. 
18 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα E. Fairfield, 23-12-1880. 
19 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα E. Wingfield, 23-12-1880. 
20 ΣΝΑ: CO67/24/1153, H. Farnall, “Memorandum on the Constitutions of the privileged provinces of 

Turkey, of Eastern Roumelia, of Samos and of Bulgaria and on the proposed new constitution for the 

European villayets”, 21-1-1881. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπληαγκάησλ απηψλ βι. Ρ. Καηζηανχλεο, 

«Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 316.   
21 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ Farnall, 21-1-1881.  
22

 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα R. Meade, 21-2-1881. 
23 πσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, ζηε Μάιηα παξαρσξήζεθε έλα κηθηφ ζχζηεκα Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε νθηψ εθιεγκέλα κέιε, νξηζκέλα απφ ηα νπνία φθεηιαλ λα εθιέγνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο θαηνίθσλ, θαη δέθα ex officio, απφ ηα νπνία πέληε έπξεπε λα είλαη Μαιηέδνη. Βι. H. Freddo, Maltese, 
φ.π., ζζ. 101-102. 
24 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα Kimberley, 27-2-1881. 
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φηη ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, ηα επίζεκα κέιε, πνπ ζα εθπξνζσπνχζαλ ηελ θπβέξλεζε, ζα 

απείραλ απφ ηε ζπδήηεζε. Παξάιιεια, ηφληζε φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηέκκαηνο ζα 

δηαζθαιίδνληαλ κέζσ ηεο ληθψζαο ςήθνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ.
25

 Ο Kimberley, 

παξά ην γεγνλφο φηη επηζπκνχζε λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαρψξεζε λένπ ζπληάγκαηνο, 

πξφηεηλε αλακνλή κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ πνπ ζα 

δηελεξγείην ζην λεζί ηνλ επφκελν κήλα (Απξίιην 1881), ψζηε λα απνθηεζεί θαιχηεξε 

αληίιεςε ηεο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο ησλ δχν θνηλνηήησλ.
26

 Παξάιιεια, έδσζε 

νδεγίεο λα απνζηαιεί επηζηνιή πξνο ηνλ Αξκνζηή ζην λεζί, κε ηελ νπνία λα 

ελεκεξσλφηαλ γηα ηηο ζθέςεηο απηέο, θαη ηαπηφρξνλα λα δεηείην θαη ε άπνςή ηνπ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ράζηκν ρξφλνπ αλακέλνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο.
27

 

Έηζη, άξρηζαλ νη πξψηεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηνπ 

ππνπξγείνπ Απνηθηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κχπξν. 

Αξρηθά, θαηαπηάζηεθαλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, κε απψηεξν ζηφρν 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Ο Meade ζεσξνχζε φηη κε ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εθινγήο ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ κέζσ ηεο «θαζνιηθήο» 

ςεθνθνξίαο ησλ αξξέλσλ θαηνίθσλ, ζα επηζθηαδφηαλ ε θαηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εδξψλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο, θαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα απνθεχγνληαλ νπνηεζδήπνηε 

αληηδξάζεηο απφ ηνπο Κχπξηνπο.
28

 O R. Herbert, ζπκθψλεζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο πιεηνςεθίαο ησλ επίζεκσλ κειψλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ αθνχ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε εηζαγσγή ζεκάησλ πνιηηηθήο πξνο ζπδήηεζε ζα πεξηέθιεηε πνιινχο 

θηλδχλνπο, ελψ παξάιιεια έζεζε θαη ην δήηεκα ηεο επξχηεηαο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο
29

, 

πνπ ζα αλαιπζεί ζε θαηνπηλφ ζηάδην. Πξφζζεζε φηη, έρνληαο ππφςε θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

λεζηνχ, ζα κπνξνχζε λα παξαρσξεζεί έλα ζπκβνχιην παξφκνην κε απηφ ηεο Μάιηαο, πην 

θηιειεχζεξν φκσο, κε ίζν αξηζκφ (ελλέα) εθιεγκέλσλ θαη επίζεκσλ κειψλ.
30

 Αλάκεζα 

                                                             
25 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα R. Herbert, 8-3-1881. 
26 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα Kimberley, 27-2-1881. 
27 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα Kimberley, 9-3-1881. Ζ πξψηε απνγξαθή πιεζπζκνχ δηελεξγήζεθε ζηηο 

4 Απξηιίνπ 1881. Γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα βι. Report on the Census of 

Cyprus, 1881, with Appendix, Λνλδίλν 1884, ζζ. 1-18. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πξψηε απηή απνγξαθή 

δελ θαηακεηξήζεθαλ ηα ζηνηρεία εζληθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ, αιιά ηνπ ζξεζθεχκαηφο ηνπο, κε δηαρσξηζκφ 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: «Mahommedans», «Greek Church» θαη «Others».   
28 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα R. H. Meade, 21-2-1881. Ζ ζέζε ηνπ Kimberley ζην ζεκείσκά ηνπ, 27-2-

1881, ζην ίδην.  
29 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα R. Herbert, 22-2-1881. Βι. θαη ην απφζπαζκα απφ ην ζεκείσκα 

κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά ζην Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζζ. 317-318. 
30 ηε Μάιηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ ίδηα πεξίνδν ην πκβνχιην απνηειείην απφ νθηψ εθιεγκέλα κέιε 
θαη δέθα επίζεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλέλα απφ ηα δχν δελ ήηαλ θηιειεχζεξν, αθνχ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ππεξίζρπε ε βνχιεζε ησλ Βξεηαλψλ.  
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ζηα εθιεγκέλα κέιε, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηελ Κξήηε, νη πέληε ζα ήηαλ ρξηζηηαλνί θαη νη 

ηέζζεξηο κνπζνπικάλνη.
31

 

Σαπηφρξνλα, ηφζν ν ηερλνθξάηεο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, H. Farnall, φζν θαη 

ν αξκφδηνο αμησκαηνχρνο γηα ηελ πεξηνρή ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ, Edward Fairfield, 

έζεζαλ ην δήηεκα ηεο δπζθνιίαο εληνπηζκνχ ελλέα δεκφζησλ ππαιιήισλ γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο ζέζεηο ησλ επηζήκσλ κειψλ. Ο πξψηνο πξφηεηλε ην δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο 

απηέο θαη θάπνησλ πινχζησλ ή κνξθσκέλσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, άπνςε κε ηελ νπνία 

δηαθψλεζε ν δεχηεξνο, αθνχ δελ ζα δηαζθαιηδφηαλ ε θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ,
32

 πξνηείλνληαο ν ίδηνο ην δηνξηζκφ ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηψλ, θάηη φκσο 

πνπ ζα επέθεξε δπζθνιία ζε φιε ηε δεκφζηα ππεξεζία, θπξίσο ιφγσ ησλ απνζηάζεσλ θαη 

ηεο αλάγθεο απνπζίαο ηνπο απφ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο 

ηνπ πκβνπιίνπ.
33

         

Δλ ησ κεηαμχ, ν πθππνπξγφο Απνηθηψλ θαη θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο 

Leopard Courtney, εηνίκαζε έλα κλεκφλην ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1881, κε ην νπνίν 

δηαθσλνχζε ζε αξθεηά ζεκεία κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο. Πξφηεηλε απμεκέλν 

αξηζκφ κειψλ, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ αηξεηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηα επίζεκα 

(δψδεθα έλαληη έμη), απφ ηα νπνία ηα νθηψ ζα ήηαλ ρξηζηηαλνί θαη νη ηέζζεξηο 

κνπζνπικάλνη. Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα, έζεζε θαη πάιη ην δήηεκα ηεο 

κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ επίζεκσλ κε ηα ηνχξθηθα αλεπίζεκα κέιε, ψζηε «λα 

απνθιεηζηεί νπνηαδήπνηε αδηθία γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο θαη γεληθά λα 

αληηκεησπηζηνχλ πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηαμηθή ή θπιεηηθή λνκνζεζία». Δπηπξφζζεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, κηα ελδερφκελε «επηθίλδπλε γηα ηε Βξεηαλία», 

ειιελνηνπξθηθή ζπκκαρία ήηαλ κάιινλ αδχλαηε, αθνχ πηζαλφ αίηεκα γηα έλσζε ηνπ 

λεζηνχ κε ηελ Διιάδα δελ ζα ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο, ελψ, αληίζεηα, 

αίηεκα γηα κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο πξνο ηελ Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί ησλ Βξεηαλψλ πξνο ηελ Πχιε. Βέβαηα, 

κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ, είηε κε ηε παξαρψξεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζην ηέκκα ηξνπνπνίεζεο ή 

θαηάξγεζήο ηνπ, είηε κε ηελ ςήθηζε λφκνπ γηα πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ηνπ.
34

 

                                                             
31 ηελ Κξήηε, ζχκθσλα κε ην κλεκφλην ηνπ Farnall, ππήξραλ θατκαθάκεδεο ή ηνπηθνί δηνηθεηέο, ρξηζηηαλνί 

ή κνπζνπικάλνη αλάινγα κε ηε ζξεζθεία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο.  
32

 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα H. Farnall, 10-3-1881. 
33 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα E. Fairfield, 10-3-1881. 
34 Γηα ηηο απφςεηο ηνπ βι. ην κλεκφληφ ηνπ ζην TNA: CO67/24/18810, «Cyprus Constitution», 19-8-1881. Ζ 

άπνςε ηνπ Courtney ζρεηηθά κε ηελ αγγινηνπξθηθή ζπκκαρία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ νπνία επηζήκαλε 
θαη ν Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 319, ελδπλακψλεηαη θαη απφ ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηξνπνπνίεζε 

θαη ελδπλάκσζε ησλ Medjlis Idare, φπνπ ζα ππήξραλ ηέζζεξα επίζεκα θαη νθηψ εθιεγκέλα κέιε, ν αξηζκφο 
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Οη πην πάλσ πξνηάζεηο ηνπ πθππνπξγνχ Απνηθηψλ εηζήρζεθαλ ζρεδφλ ζηελ 

νιφηεηά ηνπο ζην ζρεηηθφ κλεκφλην πνπ απέζηεηιε ν Kimberley πξνο ηνλ Αξκνζηή 

Biddulph, γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηειεπηαίνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Λνλδίλν ηνλ επηέκβξην 1881, βνήζεζε ζηελ εηνηκαζία 

ηνπ. ην πξνζρέδην απηφ ηνπ δηαηάγκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αλαθεξφηαλ, αλάκεζα ζε άιια πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε θαηνπηλφ ζηάδην, ν 

αξηζκφο ησλ αηξεηψλ θαη επίζεκσλ κειψλ, ν ξφινο ηνπ πξνεδξεχνληα θαη ε ληθψζα ηνπ 

ςήθνο, νη ζέζεηο ησλ επίζεκσλ ex-officio κειψλ – πνπ ζα παξαθάζνληαλ δειαδή ζηηο 

ζπλεδξίεο ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηείραλ ζηελ απνηθηαθή δηνίθεζε –, ε δηάξθεηα εξγαζηψλ 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη νη ζρεηηθέο εμνπζίεο πνπ ζα θαηείρε ην ηέκκα, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

πξνζηέζεθε ηφζν ε δηαζθάιηζε ηνπ πνζνχ γηα ην θφξν ππνηειείαο, φζν θαη ησλ κηζζψλ 

ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ.
35

 ηφρνο ησλ Βξεηαλψλ ήηαλ, αθελφο ε 

παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο θαηνίθνπο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο κέζσ ησλ 

εθιεγκέλσλ ηνπο αληηπξνζψπσλ, αθεηέξνπ δε ε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Βξεηαλψλ θαη ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο ζην 

λεζί. 

ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ ν Kimberley πξνο ηνλ Αξκνζηή ηφληδε κε ηδηαίηεξα 

έληνλν ηξφπν φηη ε απφδνζε αηξεηνχ ζπληάγκαηνο ζηελ Κχπξν έπξεπε λα ζεσξεζεί σο έλα 

«πείξακα», αθνχ ζα δηαηεξείην ε εμνπζία ζην ηέκκα γηα ηξνπνπνίεζε ή θαη θαηάξγεζή 

ηνπ. Σφζν ε ζπλζήθε παξαρψξεζεο ηνπ λεζηνχ απφ ηελ Οζσκαληθή πξνο ηε Βξεηαληθή 

Απηνθξαηνξία, πνπ δελ επέηξεπε απφδνζε νπνηαζδήπνηε εμνπζίαο ή αξκνδηνηήησλ, φζν 

θαη ν κέρξη ηφηε ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, επέβαιιαλ ηε ζεψξεζε απηή.
36

   

ηελ απάληεζή ηνπ ν Biddulph, έλα ζρεδφλ κήλα αξγφηεξα, δηαθψλεζε κε 

νξηζκέλεο πξφλνηεο ηνπ ππνπξγηθνχ κλεκνλίνπ. ζνλ αθνξνχζε ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ 

ζηηο δχν θνηλφηεηεο θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, επηθπιάρηεθε λα 

απαληήζεη, αλακέλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ. ρεηηθά κε ηηο 

ζέζεηο ησλ επίζεκσλ κειψλ, ν Αξκνζηήο πξφηεηλε νξηζκέλεο απφ απηέο λα 

θαηαιακβάλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο αμησκαηνχρνπο (ex officio), ελψ νη ππφινηπεο λα 

θαιχπηνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ δηάθνξσλ 

δηνηθεηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Ζ δηαθσλία ηνπ έγθεηην θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη 

απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ηνλ ππνπξγφ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ, έδξεπαλ εθηφο 

                                                                                                                                                                                         
φκσο ησλ ηνπξθνβξεηαληθψλ θαη ησλ ειιεληθψλ κειψλ ζα ήηαλ ν ίδηνο, ελψ ζα εληζρχνληαλ θαη νη εμνπζίεο 

ηνπο. 
35 TNA: CO67/24/18810, Δπηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-1881, φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη 
ην αλαθεξφκελν κλεκφλην. 
36 TNA: CO67/24/18810, Δπηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-1881. 
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πξσηεχνπζαο, ελψ άιινη πνπ δελ αλαθέξνληαλ, νη ζεζκνί πνπ εθπξνζσπνχζαλ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν θαηάιιεινη απφ ηνπο ππφινηπνπο.
37

 Δλψ δειαδή νη αμησκαηνχρνη ζην 

Λνλδίλν ζηφρεπαλ ζε απνθιεηζηηθά ex-officio κέιε, ν Αξκνζηήο πξφηεηλε έλα κηθηφ 

ζχζηεκα. 

ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ, νη αμησκαηνχρνη 

θαηαπηάζηεθαλ – πέξαλ ηνπ ηξφπνπ εθινγήο – ηδηαίηεξα κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα επίζεκα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο 

δελ είραλ εηνηκαζηεί. Ο αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ H.W. Just, κε βάζε ηελ εθηηκψκελε 

πιεζπζκηαθή αλαινγία, πξφηεηλε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξηζηηαλψλ κειψλ ζε ελλέα 

θαη ηε κείσζε ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηέζζεξεηο ζε ηξεηο. Απηφ φκσο πηζαλφλ λα είρε 

επηπηψζεηο ζηελ πιεηνςεθία πνπ επεδίσθαλ λα δηαηεξήζνπλ νη Βξεηαλνί. Γηα λα 

δηαηεξεζεί απηή, θαη ηαπηφρξνλα λα ηεξεζεί θαη ε πιεζπζκηαθή αλαινγία πξφηεηλε ηε 

κείσζε ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ ζε νθηψ (έμη ρξηζηηαλνχο θαη δχν κνπζνπικάλνπο) θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επίζεκσλ κειψλ ζε έμη.
38

 Απηή ε πξφηαζε φκσο επέθεξε ηελ 

έληνλε αληίδξαζε ηνπ Kimberley, ν νπνίνο δελ επηζπκνχζε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιεηνςεθία έλαληη ησλ ειιήλσλ 

κειψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ίδηνο ν ππνπξγφο Απνηθηψλ ζεσξνχζε ιαλζαζκέλε ηελ 

πνιηηηθή λα αληηκεησπίδνληαη νη Έιιελεο Κχπξηνη, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ θαηνίθσλ, σο αληαγσληζηηθφ, πξνο ηνπο Βξεηαλνχο, ζψκα. Δπηπιένλ, ηφληδε φηη 

επηδίσμε ηεο θπβέξλεζεο έπξεπε λα ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο δίθαηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ αιιά θαη ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο θαη φρη ε άδηθε 

αληηκεηψπηζε ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ.
39

 Ο Fairfield, ν νπνίνο είρε κφιηο επηζηξέςεη απφ 

ηελ Κχπξν, ζεσξνχζε φηη ν ππάξρσλ αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

Βξεηαλψλ, ήηαλ ήδε κεγάινο, θαη ζα κεγεζπλφηαλ απφ ηελ έληαζε ηεο αλακνλήο, απφ ηνπο 

πξψηνπο, ηεο παξαρψξεζεο ηνπ λεζηνχ ζηε «κεηέξα παηξίδα», φπσο ν ίδηνο ραξαθηήξηζε 

ηελ Διιάδα, κηα επηζπκία πνπ ζεσξνχζε θπζηθή, λα επηζπκεί δειαδή θάπνηνο λα 

«δηνηθείηαη απφ ην δηθφ ηνπ έζλνο θαη φρη απφ μέλνπο».
40

 

Ο Αξκνζηήο επαλήιζε ζηα ηέιε ηνπ 1881 κε δηθφ ηνπ ππφκλεκα, ην νπνίν 

ζηεξίρηεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε. Πέξαλ 

ηνπ ζέκαηνο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ησλ ςεθνθφξσλ, πνπ ζα 

αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, ν Biddulph πξφηεηλε ηε κείσζε ησλ αηξεηψλ κειψλ ζε 

                                                             
37 TNA: CO67/21/21324, Δπηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 25-11-1881. 
38 TNA: CO67/21/21324, εκείσκα Ζ.W. Just, 8-12-1881. 
39 TNA: CO67/21/21324, εκείσκα Kimberley, 17-12-1881. 
40 TNA: CO67/21/76, εκείσκα E. Fairfield, 31-1-1882 θαη ην ζεκείσκα ηνπ Kimberley ζην πεξηζψξην. 
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ελλέα (έμη Έιιελεο θαη ηξεηο Σνχξθνη), αξηζκφο ηθαλνπνηεηηθφο γηα έλα πιεζπζκφ 180 

ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, κε παξάιιειε κείσζε θαη ησλ επίζεκσλ ζε πέληε.
41

  

Δλψ νη ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ ππνπξγείνπ θαη κε ηνλ Αξκνζηή ζπλερίδνληαλ, 

έθηαζαλ ζην Λνλδίλν ηα αηηήκαηα ηφζν ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ, φζν θαη ησλ 

κνπζνπικάλσλ, ηα νπνία έδσζαλ κηα λέα ηξνπή ζε απηέο. Πξνεγήζεθαλ νη παξαηηήζεηο 

ζρεδφλ φισλ ησλ ειιεληθψλ κειψλ απφ ηα δηάθνξα ζψκαηα ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, σο 

κνριφο πίεζεο γηα απνδνρή ησλ αηηεκάησλ ηνπο.
42

 Ήδε ζε ζπλάληεζε ηνπ αλψηεξνπ 

θιήξνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ θαη νξηζκέλσλ λνκηθψλ, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 1881, 

κε ηνλ Αξκνζηή, αλάκεζα ζε άιια δεηήκαηα, ηνπ ηέζεθαλ θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλεπίζεκσλ θαη ησλ επίζεκσλ κειψλ θαη εάλ φια ηα ηζαγελή κέιε ζα 

εθιέγνληαλ απφ ην ιαφ. Ο Biddulph απάληεζε κε δηπισκαηηθφ ηξφπν, αλαθέξνληαο φηη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ήηαλ ζέκα πνπ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ην ηέκκα, αλ θαη 

άθεζε κηα αθηίδα ειπίδαο πξνο ηνπο Κχπξηνπο, ιέγνληάο ηνπο φηη ε θπβέξλεζε κειεηνχζε 

ήδε ηελ παξαρψξεζε πιεηνςεθίαο αηξεηψλ κειψλ, εθιεγφκελσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα εμαξηάην απφ ηελ πξφζθαηα πεξαησζείζα απνγξαθή.
43

  

Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα δελ έκεηλε άπξαθηε, αιιά ηξεηο βδνκάδεο κεηά ηελ 

πξναλαθεξζείζα ζπλάληεζε ησλ Διιήλσλ κε ηνλ Αξκνζηή, ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 1881, 

αληηπξνζσπεία ηεο αηηήζεθε θαη πέηπρε ζπλάληεζε κε ηνλ Biddulph. Ζ επηηξνπή απηή, 

φπσο αλαθέξεη ν Αξκνζηήο, δελ είρε σο ζηφρν ηε δηαηχπσζε παξαπφλσλ θαηά ηεο 

θπβέξλεζεο, αιιά ηε βνιηδνζθφπεζε ησλ πξνζέζεψλ ηεο απέλαληη ζηα δηάθνξα αηηήκαηα 

ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ, ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο θαηά αλαινγία πιεζπζκνχ ζπκκεηνρήο 

ζηα δηθαζηήξηα. Ο Αξκνζηήο ηνχο δηαβεβαίσζε φηη ε ηζφηεηα ζην δηθαζηηθφ ζψκα ζα 

δηαζθαιηδφηαλ, θάηη φκσο πνπ δελ ζα ζπλέβαηλε θαη γηα ηηο αηξεηέο ζέζεηο, ηδηαίηεξα ζηα 

Γεκνηηθά θαη Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ην Ννκνζεηηθφ. Απηφ επέθεξε ηελ αληίδξαζε ησλ 

Μσακεζαλψλ, νη νπνίνη, φζνλ αθνξά ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, ηφληζαλ φηη ν 

θαηαξηηζκφο ηνπο δεκηνπξγήζεθε κε λφκν πνπ ίζρπε ζε φιε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη ε αξρή ηεο ίζεο αληηπξνζψπεπζεο αλαγλσξίζηεθε απφ φινπο, θάηη πνπ 

φθεηιε ε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα ζεβφηαλ θαη ζηελ Κχπξν, εθφζνλ απηή απνηεινχζε 

αθφκε κέξνο ηεο. Γηα ην δήηεκα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη κνπζνπικάλνη 

αληηπξφζσπνη ζεσξνχζαλ φηη επίζεο έπξεπε λα ηεξεζεί ε αξρή ηεο ηζφηεηαο αθνχ, κέζσ 

ησλ «ζεζπηζκάησλ ηνπ δχλαηαη λα δηαηαξάμε ηελ αξρήλ ηεο ηζφηεηνο ελ ηνηο δηθαζηεξίνηο 

                                                             
41 TNA: CO67/21/76, Δπηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 24-12-1881. 
42 Major General Sir. R. Biddulph to the Right Hon. The Earl of Kimberley, Nicosia 9-12-1881, Further 

Correspondence respecting the Affairs of Cyprus, C. 3384, Λνλδίλν 1882, ζζ. 26-32, φπνπ επηζπλάπηνληαη 
θαη ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαηηήζεηο ππνκλήκαηα. 
43 ην ίδην, ζζ. 26-27. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 285-287. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



63 
 

ή λα πξνβή εηο κέηξα ζίγνληα ηνλ κσακεζαληθφλ πιεζπζκφλ»
44

. Ο Biddulph ηνχο 

ελεκέξσζε φηη ζηε Βξεηαλία ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα απαξηίδνληαη απφ 

αληηπξνζψπνπο ηεο πιεηνςεθίαο, αιιά ζηελ Κχπξν ζα ιακβάλνληαλ φια ηα κέηξα γηα 

ζπκκεηνρή θαη ηεο κεηνςεθνχζαο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο ζε απηά, θάηη πνπ θαίλεηαη 

λα θαζεζχραζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
45

 

Οη ζπλαληήζεηο απηέο ηνπ Αξκνζηή κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν θνηλνηήησλ ηνπ 

λεζηνχ είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ππνκλεκάησλ πξνο ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ, ζηα νπνία θσδηθνπνηήζεθαλ ηα αηηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί θαη πξνθνξηθά. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα ππνκλήκαηα θαη ησλ δχν αληηπξνζσπεηψλ ζηάιζεθαλ κε ηελ ίδηα 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή απφ ηνλ Biddulph πξνο ηνλ Kimberley ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 1882.
46

  

ην κλεκφλην ησλ Διιήλσλ αληηπξνζψπσλ, εκεξνκελίαο 20 Γεθεκβξίνπ 1881, 

πέξαλ ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 

ηέζεθαλ θαη πάιη πέληε δεηήκαηα, κε πξψην ην ζέκα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ:
47

    

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ πκβνπιίνπ ηνχηνπ έζηαη ε πξφλνηα επί ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ηφπνπ θαη ε ελαζρφιεζίο ηνπ επί ηεο πεξαηηέξσ εζηθήο θαη πιηθήο απηνχ αλαπηχμεσο. 

Δπάλαγθεο άξα λα ζπγθξνηήηαη εθ πξνζψπσλ θαιψο γηγλσζθφλησλ ηα ηνπ ηφπνπ θαη 

ππεπζχλσλ ηε Κπβεξλήζεη θαη ησ ιαψ, νχηηλνο δένλ λα έρσζη ηελ εκπηζηνζχλελ. 

Πξνο ηνχην δένλ λα ιακβάλσληαη εμ απηνχ ηνπ ιανχ θαη λα εθιέγσληαη ππ’ απηνχ 

αλαιφγσο ηνπ πιεζπζκνχ εθαηέξαο θπιήο θαηά ηελ ηειεπηαίαλ απνγξαθήλ. Ζ 

πιεηνλνςεθία νθείιεη λ’ αζθαιηζζή ππέξ ησλ ηζαγελψλ κειψλ, σλ ν αξηζκφο είλ’ 

επηζπκεηφλ λα κε ε ειάζζσλ ησλ 18, ίλα ην πκβνχιηνλ ζπγθεληξνί ηαο δηαθφξνπο 

γλψζεηο επί ησλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. Θεσξνχκελ δ’ απαξαίηεηνλ, ίλα ηα ηζαγελή 

κέιε έρσζη ην δηθαίσκα ηνπ λνκνζεηείλ, ηνπ ςεθίδεηλ ηνλ πξνυπνινγηζκφλ εζφδσλ 

ηε θαη εμφδσλ θαη πξνηείλεηλ λφκνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αξλεζηθπξίαο κέλνληνο 

εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηεο Αλάζζεο.
48

    

ε κηα κφιηο παξάγξαθν ζπκππθλψζεθαλ φια ηα αηηήκαηα ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο, φπσο απηνί ηελ νξακαηίδνληαλ. Παξά ην γεγνλφο 

                                                             
44 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 293-294. 
45 ην ίδην, ζζ. 293-295. Οιφθιεξε ε αλαθνξά ηνπ Αξκνζηή: Biddulph πξνο Kimberley, Nicosia 31-12-

1881, Further Correspondence, C. 3384, φ.π., ζζ. 45-46. 
46 Απηφο είλαη πηζαλφλ θαη ν ιφγνο πνπ ν Φ. Εαλλέηνο ζεψξεζε φηη ε εηνηκαζία θαη απνζηνιή ππνκλήκαηνο 

απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο πξνο ηνλ ππνπξγφ πξνήιζε κεηά απφ ππνθίλεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξκνζηή, βι. Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 295, Biddulph to Kimberley, Nicosia 17-1-1882, Further 

Correspondence,C. 3384, φ.π., ζζ. 47-62. 
47

 ε αληίζεζε κε ην ππφκλεκα ηνπ 1879 φπνπ ηα δεηήκαηα πνπ ζίρηεθαλ ήηαλ δψδεθα, ζε απηφ, πέξαλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηέζεθε θαη ην ζέκα ησλ δηθαζηεξίσλ, ηεο εηζαγσγήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε 

δηνίθεζε θαη ηα δηθαζηήξηα, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρέζεσλ Γηνίθεζεο – Δθθιεζίαο. Οιφθιεξν ην 

ππφκλεκα ζε αγγιηθή κεηάθξαζε βξίζθεηαη ζην Biddulph to Kimberley, Nicosia 17-1-1882, Further 
Correspondence, C. 3384, φ.π., ζζ. 48-52.   
48 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 300-301. 
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φηη νη αλαθνξέο ζηελ αλάγθε εληνπηφηεηαο ησλ κειψλ, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο, είραλ πεξηιεθζεί θαη ζην ππφκλεκα ηνπ 1879, 

εληνχηνηο επαλαιήθζεθαλ, ψζηε λα ηνληζηεί ε επζχλε πνπ ζα είραλ νη εθιεγκέλνη, ηφζν 

έλαληη ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη ηνπ ιανχ. Δπηπξφζζεηα, ηέζεθε ην αίηεκα γηα πιεηνςεθία 

ησλ ειιεληθψλ κειψλ, έλαληη ησλ ηνπξθηθψλ, ζηεξηδφκελν ζηελ πξφζθαηα πεξαησζείζα 

απνγξαθή πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ηζαγελψλ κειψλ, ψζηε λα 

παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. εκαληηθή είλαη βέβαηα θαη 

ε επηζπκία ησλ Διιήλσλ αληηπξνζψπσλ γηα θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, κέζσ ηεο έγθξηζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφηαζεο λφκσλ αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ηεο αλαγλψξηζεο, εθ κέξνπο ηνπο, φηη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν γηα έγθξηζε νπνηαζδήπνηε 

απφθαζεο ζα είρε ην ηέκκα. Υαξαθηεξηζηηθφ πάλησο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα ησλ αηηεκάησλ ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ είραλ ήδε ζπδεηεζεί εληφο ηνπ 

ππνπξγείνπ θαη ηνπο είραλ παξαρσξεζεί, θάηη πνπ νη ίδηνη βέβαηα αγλννχζαλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε αληηπξνζσπεία ησλ Μνπζνπικάλσλ, αθνχ κειέηεζε, φπσο ε ίδηα 

αλέθεξε, ηα αηηήκαηα ησλ Διιήλσλ, απέζηεηιε ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, κε 

ην νπνίν, ζηελ θπξηνιεμία, αληηδξνχζε ζε απηά. Ζ ίζε αληηπξνζψπεπζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ήηαλ ην θχξην αίηεκα πνπ ηέζεθε, ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ αλαινγηθή, κε 

βάζε δειαδή ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε θνηλφηεηαο, αληηπξνζψπεπζή ηεο ζηα ζπκβνχιηα. Ζ 

δηθαηνινγία πνπ επαλέιαβαλ ήηαλ ν ηζρπξηζκφο φηη ζηελ ππφινηπε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία απηφ ζπλέβαηλε, θαη έπξεπε, άξα, λα ηζρχζεη θαη ζηελ Κχπξν, πνπ αθφκα 

απνηεινχζε κέξνο ηεο. Δπνκέλσο, φπσο νη ίδηνη ην έζεζαλ, «παξαθαινχκελ ζεξκψο […] 

ίλα ε πξφηαζηο ηεο εηξεκέλεο επηηξνπείαο σο πξνο ηνχην απνξξηθζή»
49

. Οη κνπζνπικάλνη 

θάηνηθνη, βιέπνληαο ηα ab antiquo πξνλφκηα πνπ θαηείραλ επί Σνπξθνθξαηίαο λα 

εμαλεκίδνληαη, θαη θνβνχκελνη ηελ αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ, πνπ ζα απνθηνχζαλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν ίζα κε απηνχο δηθαηψκαηα, πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε λα κελ απνδερηεί ηα αηηήκαηα απηά, ρσξίο φκσο επηηπρία. Ο Kimberley κε 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Αξκνζηή, ηνλ εμνπζηνδνηνχζε λα ηνπο ελεκεξψζεη φηη ε απφθαζε 

γηα ην ζέκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο ήηαλ εηιεκκέλε. Σαπηφρξνλα, κε άιιε επηζηνιή, ίδηαο 

εκεξνκελίαο, θνηλνπνηνχζε ζηνλ θππξηαθφ ιαφ, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα ηδξπφηαλ ζην λεζί.
50

 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππνκλεκάησλ, ν Fairfield, ν νπνίνο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ν κφλνο αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ πνπ είρε ηδίαλ άπνςε γηα ηελ 

                                                             
49 ην ίδην, ζει. 309. Οιφθιεξν ην ππφκλεκα ζην Biddulph to Kimberley, 17-1-1882, Further 
Correspondence, C. 3384, φ.π., ζζ. 53-54.   
50 Kimberley to Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882, Further Correspondence , C. 3384, φ.π., ζζ. 74-75.   
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θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί, εηνίκαζε κηα καθξνζθειή αλαθνξά, ζηελ νπνία 

αζρνιήζεθε κε φια, ζρεδφλ, ηα ππφ ζπδήηεζε ζεκεία ζρεηηθά κε ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην. Αξρηθά, δηαθσλψληαο κε ηνλ Αξκνζηή, ηφληζε φηη νη ρξηζηηαλνί θαη νη 

κνπζνπικάλνη έπξεπε λα εθπξνζσπνχληαη, βάζεη θαη ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ, ζε 

πνζνζηφ 3:1. Οηηδήπνηε άιιν ζα επέθεξε ηελ αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ, ε 

ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ. Ήδε, φπσο 

έρεη αλαθεξζεί, είραλ παξαηηεζεί φια ηα ειιεληθά κέιε απφ ηα δηάθνξα ζπκβνχιηα, σο 

αληίδξαζε, ζχκθσλα κε ηνλ βξεηαλφ αμησκαηνχρν, ζηελ αδηθία πνπ επέθεξε ν ίζνο 

δηαρσξηζκφο ησλ ζέζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ. Δπηπξφζζεηα, ε θαη’ αλαινγία 

πιεζπζκνχ εθπξνζψπεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ ήηαλ απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο ππφ ςήθηζε 

Δπηηαγήο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ζην λεζί.
51

 ζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηξεηψλ κειψλ, ήδε αλάκεζα ζηνπο έιιελεο θαηνίθνπο επηθξαηνχζε ε 

αληίιεςε φηη απηά ζα ήηαλ 18, νπφηαλ αλ παξαρσξείην κφλν ν κηζφο αξηζκφο, ηφηε νη 

αληηδξάζεηο ηνπο ζα είλαη έληνλεο. Ηζρπξέο βέβαηα ζα ήηαλ θαη νη αληηξξήζεηο ησλ 

Σνχξθσλ, νη νπνίνη ήδε εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο γηα ηελ θαηά αλαινγία πιεζπζκνχ 

εθπξνζψπεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ, επηκέλνληαο ζηελ ηζφηηκε αληηπξνζψπεπζε. χκθσλα 

κε ηνλ βξεηαλφ αμησκαηνχρν, ην επηρείξεκά ηνπο δελ είρε βάζε, αθνχ θαη ζηελ ίδηα ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, φπνπ παξαρσξείην αηξεηή εθπξνζψπεζε, απηή ζηεξηδφηαλ ζηα 

πιεζπζκηαθά δεδνκέλα.
52

 

ζνλ αθνξά ηνλ πξνηεηλφκελν αξηζκφ γηα ηα επίζεκα κέιε (έμη), ν Fairfield ηφληδε 

φηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θπξίσο ζπκθεξφλησλ 

ζην λεζί, φζν θαη γηα λα απνηειέζνπλ πξφηππν – θαη θαζνδεγεηέο – ησλ αηξεηψλ κειψλ, 

νη νπνίνη δελ ζα ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο. Δπηπξφζζεηα, πξφηεηλε 

κηα ιίζηα απφ αλψηεξεο ζέζεηο – ζεζκνχο ηεο απνηθηαθήο δηνίθεζεο ζην λεζί, απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ ηα έμη απηά επίζεκα κέιε.
53

 Ο ίδηνο πξφηεηλε ηνλ ex-

officio δηνξηζκφ ησλ Αξρηγξακκαηέα, Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο θαη Αξρηινγηζηή 

(Receiver General) ελψ ζηηο ελαπνκείλαζεο ζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα δηνξίδνληαη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο. Με ηελ ηειεπηαία ηνπ ζέζε 

                                                             
51 χκθσλα κε ηελ Δπηηαγή ππ’ αξηζκφ VI/1882, εκεξνκελίαο 29-4-1882, «θάζε δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη 

λα απνηειείηαη απφ ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο ζπκβνχινπο ζην ίδην πνζνζηφ φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ελειίθσλ αξξέλσλ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή πιεζπζκνχ». Βξίζθεηαη ζην Cyprus Ordinances, 1878-1883.  
52 TNA: CO67/21/76, εκείσκα E. Fairfield, 31-1-1882. Με ηνλ Fairfield ζπκθψλεζε θαη ν βνεζφο 

πθππνπξγφο Απνηθηψλ R. Meade, βι. ην ζεκείσκά ηνπ εκεξνκελίαο 2/2/1882, ζην ίδην.  
53 TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ E. Fairfield, 31-1-1882. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ έηξεθε 

ν ππνπξγφο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ν Fairfield ππέδεημε ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα κελ 

δηνξηζηνχλ σο κέιε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θαη ν Kimberley ζπκκνξθψζεθε φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηνλ 
αξρηδηθαζηή, ιφγσ ηεο αληηπαξάζεζήο ηνπ κε ηνπο θχπξηνπο πνιηηεπηέο, θαη ηνλ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή, ιφγσ 

ηεο απφζηαζεο ηεο έδξαο ηνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα.    
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δηαθψλεζε ν ππνπξγφο Απνηθηψλ, ν νπνίνο επηζπκνχζε φιεο νη ζέζεηο λα 

θαηαιακβάλνληαη απφ ππαιιήινπο πνπ ζα εθπξνζσπνχζαλ ζπγθεθξηκέλνπο ζεζκνχο ηεο 

απνηθηαθήο δηνίθεζεο (ex officio).
54

 

Έλα λέν ζέκα πνπ έζεζε ν Fairfield ζην ππφκλεκά ηνπ ήηαλ ε θαηαβνιή 

αληηκηζζίαο ζηα κέιε, παξφηη ν ίδηνο δήισλε αληίζεηνο ζε απηφ ην ελδερφκελν. Ο Fairfield 

ζεσξνχζε αλαγθαία ηελ παξαρψξεζε επηδνκάησλ γηα ηα έμνδα ησλ κειψλ, αθνχ 

νξηζκέλνη απφ απηνχο ζα έξρνληαλ απφ ηηο επαξρίεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο. 

Έηζη πξφηεηλε ηελ θαηαβνιή 20 ιηξψλ γηα θάζε πεξίνδν, ζπλνιηθά 60 ιίξεο εηεζίσο γηα 

ηνλ θαζέλα, πνζφ ηεξάζηην γηα ηελ επνρή. Δπηπξφζζεηα, ν αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ 

Απνηθηψλ ζεσξνχζε φηη ε δηάξθεηα ηνπ πκβνπιίνπ έπξεπε λα ήηαλ δχν ρξφληα, αθνχ ηα 

πέληε ρξφληα ήηαλ ππεξβνιηθά.
55

 

Πέξαλ ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ ηέζεθαλ θαη νη εμνπζίεο πνπ ζα είραλ ηα κέιε ηνπ. Ο 

Fairfield, ζε άιιν ππφκλεκά ηνπ, ηάρζεθε ππέξ ηεο εμαίξεζεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ππφ ζπδήηεζε πκβνπιίνπ ηεο έγθξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα έζνδα απφ νξηζκέλεο ηζρχνπζεο θνξνινγίεο. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ εζφδσλ πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ δχν ζπγθεθξηκέλνπο θφξνπο 

(βεξγί θαη δεθάηε), νη νπνίνη επηβιήζεθαλ κε κφληκεο ηζρχνο λφκνπο, ν βξεηαλφο 

αμησκαηνχρνο ζεσξνχζε φηη δελ έπξεπε λα αλαζεσξνχληαη εηεζίσο απφ ην πκβνχιην, 

αιιά λα θαζνξηζηνχλ νξηζηηθά κέζσ ηνπ δηαηάγκαηνο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.
56

 Δπηπιένλ, δελ έπξεπε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο βνπιεπηέο λα 

απνθαζίδνπλ γηα ην «ελνίθην πνπ πιεξσλφηαλ ζηνπο Βξεηαλνχο, σο αληηπξφζσπνπο ηνπ 

ζνπιηάλνπ, πνπ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο γεο», αθνχ πηζαλφλ απηφ λα κελ ςεθηδφηαλ, σο 

ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ θαηνίθσλ πξνο ηελ επηβνιή ηνπ. Ο Fairfield, ηφληζε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο, ηδηαίηεξα αθνχ ήηαλ πξσηνθαλήο ε παξαρψξεζε 

ζπληάγκαηνο ζε κηα απνηθία πνπ είλαη αλαγθαζκέλε λα πιεξψλεη έλα είδνο «ρνξεγίαο», 

ζέηνληαο ηαπηφρξνλα, γηα πξψηε θνξά, ηελ πηζαλφηεηα κεξηθήο απνπιεξσκήο ηεο απφ ην 

Απηνθξαηνξηθφ Σακείν. Αληίζεηα, ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθφο 

ζην λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεηηθφ δηάηαγκα πξφλνηα γηα ηε δέζκεπζε θνλδπιίσλ γηα ηε 

κηζζνδνζία ησλ δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ, αθνχ, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ ζα 

                                                             
54 TNA: CO67/21/76, εκείσκα E. Fairfield, 31-1-1882 θαη ην ζεκείσκα ηνπ Kimberley ζην πεξηζψξην. 
55 TNA: CO67/21/76, εκείσκα E. Fairfield, 31-1-1882 
56 Ο Fairfield άδξαμε ηελ επθαηξία λα πξνηείλεη θαη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ζρεηηθέο θνξνινγίεο. 
TNA: CO67/21/76, εκείσκα E. Fairfield, 7-2-1882. Με ηελ εμαίξεζε απηή ζπκθψλεζε θαη ν πθππνπξγφο 

Απνηθηψλ, βι. TNA: CO67/21/76, εκείσκα Courtney, 8-2-1882.  
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εγθξίλνληαλ απφ ην πκβνχιην, ππήξραλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα θαηαβνιή ηνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε πιεξσκή ηνπο απεπζείαο απφ ην Απηνθξαηνξηθφ Θεζαπξνθπιάθην.
57

  

Δλ ησ κεηαμχ, ελψ νη ζπδεηήζεηο ζπλερίδνληαλ θαη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ έδσζε 

νδεγίεο γηα ελεκέξσζε ηνπ Αξκνζηή γηα ηηο εμειίμεηο, ν Fairfield, βιέπνληαο ηελ 

ελαληίσζε ησλ Διιήλσλ ζην λεζί, θαη θνβνχκελνο φμπλζε ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο, 

πξφηεηλε ηελ έθδνζε κηαο αλαθνίλσζεο γηα ηε κειινληηθή παξαρψξεζε αηξεηνχ 

ζπληάγκαηνο, ψζηε λα εθηνλσζεί ην θιίκα, αιιά θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζρέδηά ηνπο 

νη θάηνηθνη, νη νπνίνη δελ γλψξηδαλ νηηδήπνηε γηα ηηο κέρξη ηφηε παξαζθεληαθέο 

ζπδεηήζεηο.
58

 

 Παξά ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίζεζε, ν Fairfield, ζε ηξίην κλεκφληφ ηνπ, 

εκεξνκελίαο 14-2-1882, έθαλε έλα απνινγηζκφ ηνπ κηζζνινγίνπ φισλ ησλ αμησκαηνχρσλ 

ηεο δηνίθεζεο ζην λεζί, αθφκα θαη ησλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

πξνηείλνληαο ηε κείσζε νξηζκέλσλ εμφδσλ, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζή ηνπο, κέζσ ηεο 

εμαίξεζήο ηνπο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηά ηα πνζά ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιηζηνχλ 

απεπζείαο απφ ηα έζνδα ησλ θφξσλ, φπσο ζπλέβαηλε εμάιινπ θαη ζηελ ίδηα ηε Βξεηαλία.
59

 

O βνεζφο πθππνπξγφο Απνηθηψλ R.H. Meade, κεηέθεξε ηε ζπδήηεζε έλα βήκα παξαθάησ, 

πξνηείλνληαο φπσο δηαζθαιηζηνχλ νη κηζζνί φισλ ησλ «επξσπαίσλ αμησκαηνχρσλ», πνζφ 

πνπ δελ ζα ππεξέβαηλε θαηά 5000 ιίξεο ην ήδε ππνινγηζκέλν πνζφ. πσο ελδεηθηηθά 

αλέθεξε, ζηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ζα εθθξαδφηαλ νπνηνδήπνηε παξάπνλν γηα θάπνηνλ 

αμησκαηνχρν, ν κηζζφο ηνπ ζα απνθνπηφηαλ ζηελ επφκελε ζρεηηθή ζπλεδξία ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα είρε επηπηψζεηο θαη ζηελ επηκειή άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ.
60

 Γεληθφηεξα, έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, 

παξαζέηνληαο δηάθνξα, πηζαλά θαη απίζαλα, ζελάξηα, γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη κηζζνί ησλ 

δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ ζην λεζί, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε εηήζηα έγθξηζή ηνπο απφ ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.
61

 Σέινο ζηελ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα απηή ζπδήηεζε έβαιε ν ίδηνο ν 

ππνπξγφο Απνηθηψλ, επαλαιακβάλνληαο φηη o ζηφρνο ηνπ δελ ήηαλ ε αθαίξεζε 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο απφ ηνπο Κππξίνπο.
62

      

                                                             
57 TNA: CO67/21/76, εκείσκα E. Fairfield, 7-2-1882. Παξάιιεια πξνηάζεθε θαη κείσζε ζην κηζζφ ηνπ 

Αξκνζηή πνπ ιάκβαλε 5000 ιίξεο εηεζίσο, ζεκείν κε ην νπνίν ζπκθψλεζε θαη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ, θαη 

πνπ ζα ηίζεην ζε ηζρχ κεηά ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο απφ ηνλ Biddulph, TNA: CO67/21/76, εκείσκα 

Kimberley, ρ.ρ.    
58 TNA: CO67/21/76, εκείσκα Fairfield, 15-2-1882. 
59 TNA: CO67/21/76, εκείσκα Fairfield, 14-2-1882. ηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν πεξηιακβάλνληαλ αθφκα θαη 

νη δηθαζηέο, πνπ ζα δηνξίδνληαλ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
60

 TNA: CO67/21/76, εκείσκα Meade, 18-2-1882. 
61 Ζ άπνςε ηνπ Fairfield ήηαλ ηφζν έληνλε, πνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα πξνηείλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ λεζηνχ 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζε πεξίπησζε αληηδξάζεσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, TNA: CO67/21/76, 

εκείσκα Fairfield, 18-2-1882. Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ δηαθψλεζε κε ηελ άπνςε απηή, αθνχ ζα επέθεξε θαη 
ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηε Βξεηαλία. TNA: CO67/21/76, εκείσκα Kimberley, 22-2-1882. 
62 TNA: CO67/21/76, εκείσκα Kimberley, 22-2-1882. 
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 Σα απνηειέζκαηα ησλ πην πάλσ ζπδεηήζεσλ θαη, ηδηαίηεξα, νη απφςεηο ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ θσδηθνπνηήζεθαλ ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Biddulph, ζηηο 10 

Μαξηίνπ 1882.
63

 ε απηήλ ελεκέξσλε ηνλ Αξκνζηή γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αξρηθά 

αλαθέξζεθε ζην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο 

πιεζπζκνχ, ζα ήηαλ νξζφηεξε ε εθινγή ελλέα κειψλ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο θαη 

ηξηψλ απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο, ζε ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο.
64

 Θα ππήξραλ ηξία ex 

officio επίζεκα κέιε (ν Αξρηγξακκαηέαο, ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο θαη ν Γηθεγφξνο ηνπ 

ηέκκαηνο) θαη ηξία άιια επίζεκα κέιε, θάηνρνη δεκνζίσλ ζέζεσλ, πνπ ζα δηνξίδνληαλ 

απφ ην ηέκκα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Ο Αξκνζηήο ή, ελ ηε απνπζία ηνπ, ην 

αξραηφηεξν ζηελ ηεξαξρία επίζεκν κέινο, ζα πξνήδξεπε, έρνληαο θαη ηε ληθψζα ςήθν, ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πκβνπιίνπ ζα ήηαλ πέληε έηε, εθηφο απφ ην 

πξψην, πνπ ζα δηαξθνχζε κφιηο ηξία ρξφληα, αθνχ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν νη εθινγείο λα 

είραλ ηελ επθαηξία λα αλαζεσξήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, έρνληαο θαη ππφςε ην γεγνλφο φηη 

ηέηνηνπ είδνπο εθινγέο ήηαλ έλα πξσηφγλσξν γεγνλφο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ. 

Ο Αξκνζηήο βέβαηα είρε ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ην πκβνχιην λσξίηεξα απφ ηε ιήμε 

ηνπ. 

Σνλ ελεκέξσλε, επίζεο, γηα ηα πνζά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα 

δηαζθαιίδνληαλ, ρσξίο λα ηίζεληαη ζηε δνθηκαζία ηεο εηήζηαο έγθξηζεο απφ ηα κέιε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
65

 Απηά ήηαλ: 

 α. ην πνζφ πνπ αλαινγνχζε γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ «θφξνπ ππνηειείαο» πξνο ηνλ 

νπιηάλν. 

 β. κέρξη 4000 ιίξεο γηα ην κηζζφ ηνπ Αξκνζηή θαη 600 ιίξεο γηα ηα έμνδα 

παξάζηαζήο ηνπ.
66

 

 γ. 8500 ιίξεο γηα ηνπο κηζζνχο ησλ δηθαζηψλ θαη ηα έμνδα ησλ δηθαζηεξίσλ. 

 δ. 5000 ιίξεο γηα ηνπο κηζζνχο ησλ έμη επίζεκσλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

ε εκπηζηεπηηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ Biddulph, ηελ ίδηα κέξα, ν Kimberley 

επαλέιαβε ηα πην πάλσ, κε ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αιιά κε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία.
67

 

Έρνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ δηαζθαιίζεηο, θαη κε, πξνθαλψο, ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

                                                             
63 TNA: CO67/21/76, Πξνζρέδην επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882. 
64 Σν δήηεκα ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη θαηαιφγσλ ζα κειεηεζεί ζε άιιν θεθάιαην. 
65

 πσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/28/4247, ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά είραλ 

ππνινγηζηεί θαη εγθξηζεί απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Απηνθξαηνξηθνχ Θεζαπξνθπιαθίνπ.  
66 χκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ κε ηνλ Αξκνζηή, ν ίδηνο ν Biddulph, βιέπνληαο 

ηα άζρεκα νηθνλνκηθά ηνπ λεζηνχ, πξφηεηλε απηνβνχισο ηε κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπ θαηά 1000 ιίξεο 
εηεζίσο. ΚΑΚ: SA1:6203. Δπηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882. 
67 TNA: CO67/21/76, Πξνζρέδην εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, 10-3-1882. 
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αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα πνζά, ν ππνπξγφο ηφληζε φηη θακηά θαηλνχξγηα θνξνινγία ή 

αχμεζε ππάξρνληνο θφξνπ δελ ζα επηβαιιφηαλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο πιεηνςεθίαο. 

Δληνχηνηο, θαη παξά ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζην πξνζρέδην ηνπ Γηαηάγκαηνο ελ 

πκβνπιίσ πνπ απνζηάιεθε απφ ηνλ ππνπξγφ ζηνλ Αξκνζηή γηα ηηο απφςεηο ηνπ, 

αλαθέξνληαλ ηα πην πάλσ εμαζθαιηζκέλα πνζά, ηα νπνία, φπσο επηζεκάλζεθε ήδε, 

θαζνξίζηεθαλ απφ ην Απηνθξαηνξηθφ Θεζαπξνθπιάθην, κεηά απφ επηζήκαλζε ησλ 

λνκηθψλ ζπκβνχισλ ζην λεζί θαη ηηο ζπδεηήζεηο ζην ππνπξγείν, απμήζεθε ην πνζφ πνπ ζα 

δηαζθαιηδφηαλ γηα ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε κηα πξνθαλή 

πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ηεο δηθαζηηθήο απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία.
68

 

 ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, ν Kimberley δηεπθξίληδε θαη ην δηθαίσκα ησλ εθιεγκέλσλ 

κειψλ λα ζέηνπλ επεξσηήζεηο πξνο ηα επίζεκα κέιε ζρεηηθά κε δεκφζηα δεηήκαηα, λα 

πξνηείλνπλ λνκνζρέδηα, ςεθίζκαηα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε λνκνζρέδηα αιιά, φπσο 

ζπλέβαηλε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ θαη ζρεδφλ ζε φια ηα αληίζηνηρα ζπκβνχιηα ησλ 

ππφινηπσλ απνηθηψλ, δελ κπνξνχζαλ λα πξνηείλνπλ νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ εμφδσλ. 

Αληίζεηα, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ κεηψζεηο πνζψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. πσο ζπλέβαηλε θαη ζην ήδε ππάξρνλ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, θαλέλαο 

λφκνο δελ ζεσξείην ζε ηζρχ αλ δελ εγθξηλφηαλ απφ ην ηέκκα.        

 Σέινο, ηνληδφηαλ φηη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Κχπξνο δελ ήηαλ βξεηαληθή θηήζε, 

αιιά απιά δηνηθείην απφ ηε Βξεηαλία, ε βαζίιηζζα δηαηεξνχζε ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο 

ή θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαρψξεζεο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή γηα 

δηεζλή ζέκαηα ζα είρε ηελ εμνπζία λα λνκνζεηεί κέζσ Γηαηαγκάησλ ελ πκβνπιίσ.
69

 

 Ο Αξκνζηήο, αθνινπζψληαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ, απιά 

επηβεβαίσζε ηα πνζά πνπ ζα θαηνρπξψλνληαλ κέζσ ηνπ δηαηάγκαηνο θαη δελ ζα 

ρξεηάδνληαλ ηε λνκνζεηηθή έγθξηζε, ηα νπνία έθηαλαλ ηηο 112 ρηιηάδεο ιίξεο, έλα πνζφ 

ηεξάζηην γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.
70

   

 Σα πην πάλσ θσδηθνπνηήζεθαλ ζε επηζηνιή – δηάγγεικα ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ 

πξνο ηνλ Αξκνζηή, ίδηαο εκεξνκελίαο κε ηηο πξνεγνχκελεο, πνπ δεκνζηεχηεθε θαη ζε 

μερσξηζηφ ηεχρνο απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε. Με απηή ελεκεξψλνληαλ θαη νη θάηνηθνη 

ηνπ λεζηνχ γηα ηελ απφθαζε ηνπ Λνλδίλνπ γηα απφδνζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηα πιαίζηα ζηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε θαη ηηο εηδηθέο πξφλνηεο ηνπ 

                                                             
68

 Γηα ηηο επηζεκάλζεηο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Αξκνζηή βι. ην ππφκλεκά ηνπο ζην ΣΝΑ: 

CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Σξφνδνο 15-9-1882. Γηα ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ ππνπξγείνπ βι. θπξίσο ηα ζεκεηψκαηα ησλ J. Bramston, εκεξνκελίαο 

30-7-1882 (sic) θαη E. Fairfield, 13-10-1882 ζην TNA: CO67/26/17081.  
69 TNA: CO67/21/76, Πξνζρέδην εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882. 
70 TNA: CO67/25/5964. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 25-3-1882.   

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



70 
 

κειινληηθνχ ζπληάγκαηνο.
71

 Ζ δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο ήηαλ κηα πξνζπάζεηα 

ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ λα κειεηήζεη ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζα εθδειψλνληαλ απφ ηηο δχν 

θνηλφηεηεο, κε ζηφρν πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο πξηλ απφ ηελ ηειηθή παξαρψξεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο.    

  

Αληηδξάζεηο ζην δηάγγεικα 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγγέικαηνο έγηλε απνδεθηή απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο ζην 

λεζί κε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο αληηδξάζεηο. Απφ ηε κηα 

ήηαλ ε ειιεληθή πιεηνςεθία, ε νπνία, κε ηειεγξάθεκα (ζηα γαιιηθά) ηνπ αξρηεπηζθφπνπ 

σθξνλίνπ πξνο ην ππνπξγείν Απνηθηψλ, εμέθξαζε ηε «βαζείαλ επγλσκνζχλελ» ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ.
72

 Δπηπξφζζεηα, ν Αξρηεπίζθνπνο απεχζπλε επηζηνιή 

θαη πξνο ηνλ Αξκνζηή Biddulph, κε ηελ νπνία εμέθξαζε θαη δηά ηεο ηππηθήο ηεξαξρηθήο 

νδνχ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο απφ ηα αηηήκαηά 

ηνπο πνπ ηέζεθαλ κε ην ππφκλεκα ηνπ Γεθεκβξίνπ 1881, ειπίδνληαο γηα ηελ πξαγκάησζε 

θαη ησλ ππνινίπσλ.
73

 Ζ «επγλσκνζχλε» ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο αθελφο ηνπ θπξηφηεξνπ αηηήκαηφο ηνπο πνπ ήηαλ ε παξνρή 

αληηπξνζσπεπηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο εθπξνζψπεζεο θαη, αθεηέξνπ θαη θπξίσο, γηα ηε 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζην ππφ ίδξπζε Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηελ 

αλαινγία πιεζπζκνχ ηεο θάζε θνηλφηεηαο ηνπ λεζηνχ.   

Αληηζέησο, αληηπξνζσπεία ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο κε επηθεθαιήο ηνλ 

κνπθηή θαη ηνλ νζσκαλφ βνπιεπηή ζην ππάξρνλ πκβνχιην, Mustafa Fuad Bey, κε 

ηειεγξάθεκά ηεο, επίζεο πξνο ην ππνπξγείν, αληέδξαζε ζηελ πην πάλσ απφθαζε. Κχξηνο 

ιφγνο ήηαλ ε πξφλνηα γηα ηελ θαη’ αλαινγία πιεζπζκνχ εθπξνζψπεζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ζην πκβνχιην, απεηιψληαο φηη δελ ζα επέηξεπαλ ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ 

ηνπο ζε απηφ, κε ην επηρείξεκα φηη «αη ηε αξραίαη θαη αη παξνχζαη πξνλνκίαη εκψλ 

θαηαπαηνχληαη».
74

 H αληίδξαζε ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ πξνθάιεζε πξνζσξηλά 

επηθπιάμεηο εληφο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ξεγκάησλ ζηηο ζρέζεηο 

ηεο Βξεηαληθήο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Δληνχηνηο, ε παξέκβαζε ηνπ, γλψζηε 

ηεο θππξηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο, Fairfield, ν νπνίνο ηφληζε φηη νη αληηδξνχληεο δελ 

                                                             
71 Copy of a Despatch dated March 10th, 1882, from the Secretary of State for the Colonies to the High 

Commissioner of Cyprus on the Constitution and Functions of a New Legislative Council, April 1882, 

C.3211, Λνλδίλν 1882. Γεκνζηεχηεθε ζηελ The Cyprus Gazette, 23-3-1882.    
72

 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 317. Σν ηειεγξάθεκα βξίζθεηαη ζην Archbishop Sophronius to 

Colonial Office, Telegraph (Received March 23, 1882), Further Correspondence, C. 3384, φ.π., ζει. 84.  
73 Biddulph to Kimberley, Nicosia, 27-3-1882, Further Correspondence, C. 3384, φ.π., ζει. 90. 
74 Representatives of Mahomedan Community to Colonial Office (Telegraphic), 26-3-1882, Further 
Correspondence, C.3384, φ.π., ζει. 84. Ζ κεηάθξαζε ηνπ ηειεγξαθήκαηνο ζηα ειιεληθά βξίζθεηαη ζην Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 317.  
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εθπξνζσπνχζαλ ηελ νιφηεηα ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ, έθακςε ηηο νπνηεζδήπνηε 

επηθπιάμεηο.
75

 Ζ απάληεζε ηνπ Kimberley, ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηνπο απνζηνιείο ησλ 

δχν ηειεγξαθεκάησλ εμέθξαδε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ γηα ηε δίθαηα 

εθπξνζψπεζε φισλ ησλ θνηλνηήησλ ζηα αηξεηά ζψκαηα ηνπ λεζηνχ.
76

     

ε αλάινγε αληίδξαζε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο, νη κνπζνπικάλνη 

επαλήιζαλ άκεζα κε ππφκλεκά ηνπο πξνο ηνλ Αξκνζηή, ίδηαο εκεξνκελίαο (25 Μαξηίνπ 

1882). ε απηφ επαλαιάκβαλαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ παξαρψξεζε εθπξνζψπεζεο ζην 

ππφ ίδξπζε Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηε βάζε ηεο πιεζπζκηαθήο αλαινγίαο θάζε 

θνηλφηεηαο, επηθπιαζζφκελνη φηη ζα δηεθδηθνχζαλ κε θάζε ηξφπν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο, αθνχ ην κέηξν απηφ ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα ηε δηθή ηνπο θνηλφηεηα. 

Παξάιιεια, ν κνπθηήο παξέδσζε θαη επηζηνιή αληηπξνζψπσλ ησλ κνπζνπικάλσλ, ζηελ 

νπνία επίζεο εθθξαδφηαλ ε δηακαξηπξία ηνπο γηα ηελ απψιεηα ησλ ab antiquν πξνλνκίσλ 

ηνπο θαη ηελ «θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο», ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη 

απέξξηπηαλ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ εηίζεην ζε ηζρχ, 

πξνεηδνπνηνχζαλ φηη ζα απείραλ απφ ηηο εθινγέο, ελψ ζα επηδίσθαλ, κέζσ «αλψηεξεο 

αξρήο», ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ.
77

 Σν ίδην πεξίπνπ πεξηερφκελν είραλ θαη δχν 

άιια ππνκλήκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, 

εκεξνκελίαο 31 Μαξηίνπ θαη 17 Απξηιίνπ 1882, φπνπ ηνληδφηαλ έληνλα ε επγλσκνζχλε 

ηεο γηα ηελ παξνρή αηξεηνχ ζπληάγκαηνο, αιιά θαη ε αληίζεζή ηεο κε ηελ πνζνζηηαία 

αλαινγία, κε θχξηα αηηηνινγία ηελ πηζαλή ερζξφηεηα ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη 

επηδίσθαλ ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα.
78

  

Ζ επηθνπξία απφ ηελ «αλψηεξε αξρή» ήξζε φλησο ζηηο αξρέο Απξηιίνπ 1882, φηαλ 

ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κέζσ ηνπ πξέζβε ηεο ζην Λνλδίλν, απέζηεηιε επίζεκν 

δηάβεκα πξνο ην βξεηαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε απηφ εθθξαδφηαλ ε δηακαξηπξία 

ηεο Πχιεο γηα ηε κεησκέλε εθπξνζψπεζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζην ππφ ίδξπζε 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ηνπ λεζηνχ, πξνζζέηνληαο παξάιιεια θαη ην επηρείξεκα φηη, ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο παξαρσξείην κηθηφ ζπκβνχιην, ηα 

                                                             
75 Βι. ελδεηθηηθά ην ζεκείσκα ηνπ Fairfield, εκεξνκελίαο 27-3-1882 ζην TNA: CO67/29/5344. Αλάκεζα ζε 

άιια ηφληδε φηη αξθεηνί κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξνρή ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπληάγκαηνο, ελψ θαη ε επηξξνή ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ πξνο απηνχο ζα βνεζνχζε 

πξνο απηφ ην πιαίζην.    
76 Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ πξνο ηνλ Αξρηεπίζθνπν θαη ζηνπο κσακεζαλνχο αληηπξνζψπνπο βξίζθεηαη ζην 

Further Correspondence, C.3384, φ.π., ζζ. 84-85. Ζ κεηάθξαζε θαη ησλ δχν ηειεγξαθεκάησλ ζηα ειιεληθά, 

ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 318. 
77

 Σα δηαβήκαηα απηά επηζπλάπηνληαη ζηελ επηζηνιή ηνπ Biddulph πξνο ηνλ Kimberley, Λεπθσζία 27-3-

1882, ζην Further Correspondence, C.3384, φ.π., ζζ. 90-92. Βι. επίζεο ΚΑΚ: SA1:6204 θαη Altay Nevzat, 

Nationalism amongst the Turks of Cyprus: The first wave, Oulu 2005, ζζ. 120-121. 
78 Σα ελ ιφγσ ππνκλήκαηα, ηα νπνία απνζηάιεθαλ κέζσ ηνπ Αξκνζηή πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ζηηο 10-
4-1882 θαη 22-4-1882, αληίζηνηρα, βξίζθνληαη ζην Further Correspondence, C.3384, φ.π., ζζ. 99-100 θαη 

106-107 θαη ζην ΚΑΚ: SA1:6207 θαη ΚΑΚ: SA1:6208. 
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κέιε επηιέγνληαλ ζε ίζν πνζνζηφ, αλεμαξηήησο ησλ πιεζπζκηαθψλ αλαινγηψλ ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο.
79

 Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ, ζηνλ νπνίν πξνσζήζεθε ην δηάβεκα, 

απαληψληαο ζην ζπλάδειθφ ηνπ Granville, ηφληζε φηη πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηνλ ηνχξθν 

πξεζβεπηή, φηη ζηε πλζήθε πκκαρίαο κεηαμχ Οζσκαληθήο θαη Βξεηαληθήο Κπβέξλεζεο 

δελ πεξηιακβαλφηαλ νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε - φξνο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηνίθεζεο ζην λεζί, απνηξέπνληαο έκκεζα ηελ Πχιε απφ ην λα παξεκβαίλεη ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ απφ ηελ Αγγιία. ε κηα πξνζπάζεηά ηνπ φκσο 

λα δηαζθεδάζεη ηηο νπνηεζδήπνηε επηθπιάμεηο ησλ Οζσκαλψλ πξφζζεζε φηη, πέξαλ ησλ 

αλεπίζεκσλ κειψλ, ζην πκβνχιην ζα ζπκκεηείραλ ηφζν επίζεκα κέιε, φζν θαη ν ίδηνο ν 

Αξκνζηήο, θαη, κέζσ ησλ εμνπζηψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνληαλ γηα ην ηέκκα, ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαζθαιηζηνχλ θαη νη Οζσκαλνί απφ πηζαλέο αδηθίεο. Δμάιινπ, ην κέρξη ηφηε 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην απνηειείην απφ δχν κε κσακεζαλνχο θαη έλα κσακεζαλφ, θαη δελ 

ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε αληηδξάζεηο γηα απηφ.
80

 Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη είλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ νη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη έζεζαλ πξνο ηνπο Οζσκαλνχο ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

κειινληηθήο βξεηαλνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ απφξξηςε ησλ ζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πιεηνςεθίαο. Δπηπξφζζεηα, ν ίδηνο ν Fairfield 

ηφληζε ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο «αλεπηζήκσο» ηνπ ηνχξθνπ πξεζβεπηή φηη ε απνρή ησλ 

Οζσκαλψλ απφ ηηο εθινγέο ζα ήηαλ ειίζηα, αθνχ ζα ελδπλάκσλε ηνπο έιιελεο 

θαηνίθνπο
81

. Ζ επίζεκε απάληεζε ζηάιζεθε ζηηο αξρέο Μαΐνπ 1882 κε δηπισκαηηθή λφηα 

ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
82

   

Ο αληηπξφζσπνο ηεο Πχιεο ζην Λνλδίλν Κ. Μνπζνχξνο παζάο επαλήιζε ζηηο 

αξρέο Ηνπιίνπ 1882, κε δηπισκαηηθή λφηα πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

δηακαξηπξφκελνο γηα ηε βξεηαληθή απάληεζε, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηνλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν πνπ ζα επέθεξε ζηηο ππφινηπεο επαξρίεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ε 

παξαρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιενλεθηήκαηνο ζηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο ηεο 

Κχπξνπ. Δπηπξφζζεηα, ηφληδε ηελ επεξρφκελε ππνδνχισζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

ζηνηρείνπ ζηελ πιεηνςεθνχζα ειιεληθή θνηλφηεηα, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ ηειηθή 

εθκεδέληζή ηνπ. Χο αληίδξαζε θαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ φηη, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο, δελ αλαγλσξηδφηαλ ζηελ Πχιε νπνηνδήπνηε ζπκβαηηθφ 

                                                             
79 Σν δηάβεκα επηζπλάπηεηαη ζε επηζηνιή ηνπ J. Pauncifote πξνο ηνλ Herbert, Λνλδίλν 19-4-1882, ζην TNA: 

CO67/29/7058, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη πξνθνξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ηνχξθνπ πξεζβεπηή. Σν δηάβεκα 

βξίζθεηαη επίζεο ζην «Le minister des Affaires étrangères l’ Ambassadeur Turquie a Londres, 

Κσλζηαληηλνχπνιε 6-4-1882» ζην Further Correspondence, C.3384, φ.π., ζει. 101. 
80 TNA: CO67/29/7058. Δπηζηνιή E. Fairfield πξνο Dilke, Λνλδίλν 22-4-1882.   
81 TNA: CO67/29/7058. εκείσκα E. Fairfield, 20-4-1882.   
82 Earl Granville πξνο Musurus Pasha, Λνλδίλν 8-5-1882, ζην Further Correspondence, C.3384, φ.π., ζζ. 
107-108. Ζ λφηα ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ έηπρε θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ. Βι. ηε 

ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/29/7934.  
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δηθαίσκα αλάκημεο ζηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, ν πξεζβεπηήο αλέθεξε φηη δελ κπνξνχζε λα 

πξνβιεθζεί απφ ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, φηη ζπλεηδεηά ε Βξεηαλία ζα ππνβάζκηδε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηνπ λεζηνχ ζε θαηψηεξε ζέζε απφ ηνπο «κε κνπζνπικάλνπο» ζπκπνιίηεο 

ηνπο. Παξ’ φια απηά, ν Μέγαο Βεδχξεο ήηαλ πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί κε ην Λνλδίλν γηα 

λα επηιπζεί ε δηαθσλία.
83

 Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε εληφο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ ήηαλ 

λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ Πχιε νη πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ζηα κλεκφληα ησλ 

κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ, φπσο αλαθέξζεθαλ ήδε, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηνπ 

Βεδχξε γηα ηηο δηαζθαιίζεηο πνπ ζα παξείρε ην ζχληαγκα ζηελ ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηνπ 

λεζηνχ.
84

 Χζηφζν, νη δηαβεβαηψζεηο θαη νη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλεηαη λα κελ 

ηθαλνπνίεζαλ ηελ Οζσκαληθή Κπβέξλεζε, ε νπνία, κέζσ θαη πάιη ηνπ πξεζβεπηή ηεο ζην 

Λνλδίλν, αθφκα θαη ιίγν πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ δηαηάγκαηνο ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ 

1882, δηαηχπσζε αληηδξάζεηο γηα ηελ αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ζ 

απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ ζηήξηδε θαη πάιη ηελ πνιηηηθή ηνπ απφθαζε, ηνλίδνληαο 

επίζεο φηη απηή είρε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηέκκαηνο.
85

  

Οη Έιιελεο, ζχκθσλα κε ηνλ Φ. Εαλλέην, νη νπνίνη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ ζχλνηθνχ ηνπο ζηνηρείνπ, απέζηεηιαλ επίζεο ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ 

ππνπξγφ Απνηθηψλ, εθθξάδνληαο ηε δπζθνξία ηνπο γηα απηέο αιιά θαη ηελ ειπίδα φηη 

«νπδέλ ζ’ απνηξέςε ηελ εθαξκνγήλ ησλ εγγεικέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ, αο ζεσξνχκελ σο 

θεθηεκέλνλ δηθαίσκα ππέξ εκψλ»
86

.  

ην πεξηζψξην ησλ πην πάλσ, έλαο εβξαίνο θάηνηθνο Βξεηαλίαο, κε επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ ππνπξγφ, δεηνχζε ηελ εθπξνζψπεζε θαη ησλ νκνζξήζθσλ ηνπ ζην ππφ ίδξπζε 

πκβνχιην. Ο Kimberley, ζηελ απάληεζή ηνπ, αλέθεξε φηη ν αξηζκφο ησλ 69 εβξαίσλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή, δελ δηθαηνινγνχζε θάηη ηέηνην, αλ θαη 

απηνί, φπσο θαη φινη νη ππφινηπνη θάηνηθνη, ζα είραλ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ κηα απφ 

ηηο ελλέα ζέζεηο ησλ κε κσακεζαλψλ κειψλ.
87

  

  

Οη ηειεπηαίεο πηλειηέο 

Παξά ηηο αληηδξάζεηο, νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ ζηε 

Λεπθσζία θαη ζην Λνλδίλν ζπλερίζηεθαλ. Μέρξη ηνλ Αχγνπζην 1882 είραλ εηνηκαζηεί θαη 

                                                             
83 Musurus Pasha to Earl Granville, Λνλδίλν 1-7-1882, ζην Further Correspondence, C.3384, φ.π., ζζ. 112-

113. Βι. επίζεο Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 326-327. 
84 Οη ζπδεηήζεηο θαη ην πξνζρέδην ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο βξίζθνληαη ζην TNA: CO67/29/12872. 
85

 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/29/20910. Γηα ηε δηπισκαηηθή λφηα πνπ ζηάιεθε βι. TNA: 

CO67/33/95. Granville πξνο Musurus Pasha, Λνλδίλν 2-1-1883.     
86 Σν ηειεγξάθεκα ηνπ ζπλήζσο κεηξηνπαζνχο αξρηεπηζθφπνπ σθξνλίνπ βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., 

ηφκ. Β΄, ζει. 327. Γηα ηηο αληηδξάζεηο γεληθά βι. Doros Alastos, Cyprus in History, Λνλδίλν 1946, ζει. 322. 
87 ην ίδην, ζζ. 327-328. Ο Εαλλέηνο ζπλδέεη ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα κε ηηο θαηνπηλέο πξνζπάζεηεο 

απνηθηζκνχ ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Δβξαίνπο.    

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



74 
 

απνζηαιεί πξνο ηνλ Αξκνζηή, γηα ηα ζρφιηά ηνπ, νινθιεξσκέλα πξνζρέδηα ηνπ 

Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Οδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ έθαλε 

ηδηαίηεξε κλεία θαη δήηεζε ηελ άπνςε ηνπ Biddulph θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ ζπκβνχισλ γηα 

ηξία ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα: ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ πκβνπιίνπ, ηα εθινγηθά πξνζφληα 

θαη ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζηα κέιε.
88

  

Ο Αξκνζηήο, ζηα κέζα επηεκβξίνπ 1882, απφ ηε ζεξηλή ηνπ θαηνηθία ζην 

Σξφνδνο, απέζηεηιε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηα πην πάλσ ζεκεία πξνο ην ππνπξγείν, 

αθνχ δηαβνπιεχζεθε κε ηνπο λνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο. Ήηαλ ηδηαίηεξα θαζεζπραζηηθφο 

γηα ην ζέκα ηεο θαηαβνιήο επηδνκάησλ ζηα κέιε, αθνχ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, δελ ήηαλ 

αλαγθαίν λα αλαθεξζεί ζην ίδην ην Γηάηαγκα, αιιά κπνξνχζε λα ιπζεί εληφο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

πκβνπιίνπ κε κηα ζρεηηθή απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ. ζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ 

λνκηθψλ ηνπ ζπκβνχισλ, απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε ζρεηηθφ ηνπο κλεκφλην κε ηνλ ηίηιν 

«Observations on proposed Order in Council for altering the Constitution of the Legislative 

Council in Cyprus», φπνπ αλέιπαλ ζρεδφλ θάζε άξζξν ηνπ μερσξηζηά.
89

 ε απηφ γηλφηαλ 

κηα πξνζπάζεηα απφ ηνπο δχν Βξεηαλνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ζην λεζί γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε εμνπζία ηεο θπβέξλεζεο γεληθφηεξα θαη ηνπ Αξκνζηή εηδηθφηεξα εληφο 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ,
90

 ελψ πξνζηέζεθαλ θαη νξηζκέλα ζεκεία, γηα ηα νπνία ήηαλ 

θαιχηεξνη γλψζηεο, ιφγσ θπξίσο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ηξηβήο κε ηα δεδνκέλα εληφο ηνπ 

λεζηνχ.
91

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηφζν ν Τπνπξγφο, φζν θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπ 

ππνπξγείνπ πηνζέηεζαλ ηηο πιείζηεο παξαηεξήζεηο ηνπ Αξκνζηή θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ 

ζπκβνχισλ, αλαγλσξίδνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζην λεζί.
92

 

Παξάιιεια, νη λνκηθνί ζχκβνπινη πξφζζεζαλ θαη ην δήηεκα ηεο επίζεκεο 

γιψζζαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείην ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ, ζέκα πνπ δελ 

αλαθεξφηαλ θαζφινπ ζην πξνζρέδην ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ εηνηκάζηεθε απφ ην ππνπξγείν, 

αθνχ ζεσξήζεθε σο κε αλαγθαίν.
93

 Ο ίδηνο ν Kimberley ζεσξνχζε νξζφηεξν λα 

                                                             
88 ΣΝΑ: CO67/25/7312. Πξνζρέδην εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 22-8-1882. 
89 ΣΝΑ: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Σξφνδνο 15-9-1882, φπνπ 

επηζπλάπηεηαη θαη ην ζρεηηθφ ππφκλεκα. 
90 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαηήξεζή ηνπο ζην άξζξν Η, ζην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, 

αλαζεσξνχληαλ νη εμνπζίεο πνπ θαηείρε ν Αξκνζηήο θαη ηνπ επέηξεπαλ λα λνκνζεηεί ν ίδηνο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. ην ίδην. 
91

 Χο επί ην πιείζηνλ, απηέο αθνξνχζαλ ζηα εθινγηθά θξηηήξηα θαη ζηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ εθινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 
92 ΣΝΑ: CO67/26/17081. Πξνζρέδην εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-

1882. 
93 Βι. ην ππφκλεκα ζην ΣΝΑ: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Σξφνδνο 

15-9-1882. χκθσλα κε ηνλ βνεζφ πθππνπξγφ Απνηθηψλ, John Bramston, ζην αληίζηνηρν δηάηαγκα ηεο 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε αγγιηθή σο ε επίζεκε γιψζζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θαη ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ λφκσλ, κε κεηαθξάζεηο ζηα ειιεληθά θαη ζηα ηνπξθηθά. Παξάιιεια, ηα κέιε ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο γιψζζεο. Ο Fairfield, ν 

νπνίνο, φπσο αλέθεξε, θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζην λεζί επηθνηλσλνχζε ηφζν κε ηνπο 

Έιιελεο, φζν θαη κε ηνπο Άγγινπο ζηα γαιιηθά, πξφηεηλε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ 

ζπλεδξηψλ ζε απηή ηελ γιψζζα, θάηη φκσο πνπ επέθεξε ηελ απφιπηε άξλεζε ηνπ 

ππνπξγνχ.
94

 Παξά ην γεγνλφο φηη αξρηθά απνθαζίζηεθε φηη ην ζέκα ηεο επίζεκεο γιψζζαο 

δελ ζα αλαθεξφηαλ ζην ζρεηηθφ Γηάηαγκα, εληνχηνηο πξνζηέζεθε σο άξζξν XXV, 

θαζηεξψλνληαο σο επίζεκε γιψζζα ηελ αγγιηθή, αθνχ ζε απηή ζα θαηαγξάθνληαλ ηα 

επίζεκα πξαθηηθά θαη ηα λνκνζρέδηα, αλ θαη κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ζπλεδξίεο θαη ηα ειιεληθά θαη ηα ηνπξθηθά.
95

 

 

Σν ηειηθό θείκελν ηνπ δηαηάγκαηνο 

Μεηά ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1882, ην 

δηάηαγκα εγθξίζεθε απφ ηε Βαζίιηζζα θαη ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1882, πξνσζήζεθε ζηνλ 

Αξκνζηή γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ. ηελ επηζηνιή ηνπ ν ππνπξγφο Απνηθηψλ ελεκέξσλε ηνλ 

Biddulph φηη ήδε εηνηκαδφηαλ ζην Λνλδίλν κηα ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ δηαηάγκαηνο, θαη 

ηνλ παξαθάιεζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπξθηθή, θαη φηαλ ηελ νινθιήξσλε, κπνξνχζε λα 

δεκνζηεχζεη ην δηάηαγκα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν. Υαξαθηεξηζηηθφ πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη 

ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ζπλδεφηαλ κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ λένπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
96

 

Σν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ, ην νπνίν βαζηθά ηξνπνπνηνχζε ην αληίζηνηρν ηεο 14
εο

 

επηεκβξίνπ 1878, απνηειείην απφ 31 άξζξα (βι. Παξάξηεκα Β ζηελ παξνχζα εξγαζία).
97

 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο απνηεινχζε ην πξννίκην, φπνπ αλαθεξφηαλ ζην δηθαίσκα ηνπ 

ηέκκαηνο, κε ηε ζπκβνπιή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λα θαηαξγήζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ην ππφ ίδξπζε πκβνχιην. Σν πξψην άξζξν αθνξνχζε ζηελ ηζρχ θαη ηε 

λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ κέρξη ηφηε ιεηηνπξγνχληνο πκβνπιίνπ, αιιά θαη ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ πκβνπιίνπ, πνπ ζα επηζπλέβαηλε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εθινγψλ.  

                                                                                                                                                                                         
Μάιηαο δελ εηίζεην ην ζρεηηθφ δήηεκα, αγλνψληαο πξνθαλψο ηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζηελ Κχπξν. Βι. ΣΝΑ: CO67/26/17081. εκείσκα Bramston πξνο Kimberley, 30-7-1882 (sic). 
94 ΣΝΑ: CO67/26/17081. εκείσκα E. Fairfield πξνο Kimberley, 13-10-1882 θαη ην ζεκείσκα ησλ 

Wingfield θαη Kimberley ζην πεξηζψξην. 
95 Kimberley πξνο Biddulph, Downing Street, 16-12-1882, Papers relating to the Constitution of a new 

Legislative Council, C. 3791, Λνλδίλν 1883, ζζ. 1-6. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, 

φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 329-341. 
96 Kimberley πξνο Biddulph, Downing Street, 16-12-1882, Papers relating, C. 3791, φ.π., ζζ. 1-6. 
97 ην ίδην. 
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Άμηα αλαθνξάο είλαη ηα άξζξα πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ εμνπζία ηνπ Αξκνζηή ζην λα 

λνκνζεηεί ζε ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζην πκβνχιην ηνπ 1878, κε ηε 

δηαθνξά φηη απηέο πεξηνξίδνληαλ, αθνχ δελ επηηξεπφηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, 

δηθαίσκα πνπ είρε κφλν ην ηέκκα, ην νπνίν απνθηνχζε επίζεο ηελ εμνπζία γηα 

επηθχξσζε ή αθχξσζε νπνηνπδήπνηε λφκνπ (Άξζξν ΗΗΗ). Δπηπξφζζεηα, ην δηθαίσκα απηφ, 

πιελ φζσλ αθνξνχζαλ θνξνινγηθά ζέκαηα, πεξηήιζε ζηα ρέξηα ηνπ Αξκνζηή, ζην φλνκα 

ηνπ Βαζηιηά (IV θαη V). Σα επφκελα άξζξα αλαθέξνληαλ ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, ηα 

πξνζφληα ησλ κε αηξεηψλ κειψλ, ην δηθαίσκα ηνπ Αξκνζηή λα δηνξίδεη κέιε κε 

πξνζσξηλή ζεηεία (άξζξα VII-IX). Έπεηηα γηλφηαλ αλαθνξά, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, 

ζηα εθινγηθά δηακεξίζκαηα  (XI), ζηα εθινγηθά πξνζφληα (ΥΗΗ θαη ΥΗV) θαη ζηελ 

εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ (ΥΗΗΗ, XVII). Αθνινπζνχζε ν θαζνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε εθινγηθψλ ελζηάζεσλ (ΥV), ηελ παξαίηεζε αηξεηνχ κέινπο 

(XVII) θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ (XVI, ΥΥ).  

Σέινο, γηλφηαλ αλαθνξά ζηε ζπρλφηεηα (ηνπιάρηζηνλ κηα ζπλεδξία εηεζίσο, ζε 

ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα θαζφξηδε ν Αξκνζηήο) (άξζξν ΥΗΥ) θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλεδξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Ο Αξκνζηήο ζα πξνέδξεπε ησλ ζπλεδξηψλ φηαλ ήηαλ παξψλ, 

αληίζεηα ζα πξνήδξεπε φπνηνο θαζφξηδε ν ίδηνο (ΥΥΗ), ελψ απαξηία ζα ππήξρε φηαλ έμη 

κέιε, πιένλ ηνπ πξνέδξνπ, ζα ήηαλ παξφληα (ΥΥΗΗ). Δπηπιένλ, κε ην άξζξν ΥΥIV, δελ 

επηηξεπφηαλ ζε νπνηνδήπνηε βνπιεπηή, πιελ ηνπ Αξκνζηή, λα πξνηείλεη λφκν ή ςήθηζκα 

πνπ ζα αθνξνχζε θνξνινγία ή αχμεζε ή κείσζε δεκνζίσλ πξνζφδσλ, κε απψηεξν ζηφρν 

ηνλ κε επεξεαζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απνηθίαο, αιιά ζα κπνξνχζαλ, κέζσ 

επεξσηήζεσλ πξνο ηα επίζεκα κέιε, λα αζθνχλ έιεγρν, ελψ κε ην άξζξν ΥΥVII 

δηαζθαιίδνληαλ νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. Με ην άξζξν ΥΥV θαζνξίζηεθαλ νη 

επίζεκεο γιψζζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ ζην επφκελν νξηδφηαλ ν ηξφπνο έγθξηζεο ελφο 

ςεθίζκαηνο (πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ), αιιά θαη ην δηθαίσκα ηεο ληθψζαο 

ςήθνπ ηνπ πξνεδξεχνληα. Σέινο, κε ηα ηέζζεξα ηειεπηαία άξζξα, δηεπθξηλίδνληαλ 

δηάθνξα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.   

πσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δχν παξαρσξεζέλησλ ζπληαγκάησλ, 

ηνπ 1878 θαη ηνπ 1882, πέξαλ ησλ εμφθζαικσλ (εθινγή κειψλ θαη νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο), ειάρηζηεο είλαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ο ξφινο ηνπ Αξκνζηή εληφο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ παξέκελε ηζρπξφο, αθνχ ηνπ αλαγλσξηδφηαλ ην δηθαίσκα 

αθχξσζεο ή επηθχξσζεο, ζην φλνκα ηνπ ηέκκαηνο, νπνηνπδήπνηε λφκνπ εγθξηλφηαλ απφ 

ην πκβνχιην, παξά ην γεγνλφο φηη γηα νξηζκέλα ζέκαηα, φπσο ήηαλ ε θνξνινγία θαη νη 

δαζκνί, ρξεηαδφηαλ ε έγθξηζε ηνπ Βαζηιηά. Αληίζεηα, ζην ππφ δεκηνπξγία χληαγκα (ηνπ 

1882) ην πκβνχιην είρε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ζε ζχγθξηζε κε ην 
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πξνεγνχκελν, αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν XXVII δελ κπνξνχζε λα λνκνζεηήζεη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ιφγσ ηεο εμαίξεζεο ηνπ κηζζνινγίνπ νξηζκέλσλ ππαιιήισλ 

θαη ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Βέβαηα, απηή δελ ήηαλ ε ηειηθή ηνπ κνξθή, αθνχ, φπσο ζα 

αλαιπζεί ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο απνζηάιεθε ηξνπνπνίεζε 

ελφο άξζξνπ ηνπ δηαηάγκαηνο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα.
98

  

Με ην ίδην δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν, εκεξνκελίαο 16 Γεθεκβξίνπ 1882, 

απνζηάιεθαλ θαη Οδεγίεο πξνο ηνλ Αξκνζηή ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ θαη εγθξηκέλεο απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην.
99

 Οη Οδεγίεο απηέο (βι. Παξάξηεκα Γ) δηεπθξίληδαλ νξηζκέλνπο φξνπο θαη 

δηαζαθήληδαλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηηο ελ ιφγσ Οδεγίεο, νη νπνίεο απνηεινχληαλ απφ 12 παξαγξάθνπο, δηεπθξηλίδνληαλ φξνη 

ηνπ δηαηάγκαηνο, φπσο ν Αξκνζηήο θαη πνηνη κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ σο επίζεκα κέιε 

(ex officio ν Αξρηγξακκαηέαο, ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο θαη ν Αξρηινγηζηήο, ή, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε, ν Διεγθηήο, ελψ νη άιινη ηξεηο ζα ήηαλ επίζεο άηνκα 

θαηέρνληα δεκφζηα αμηψκαηα ζην λεζί). Δπηπξφζζεηα, θαζφξηδε, κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζνχληαλ απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο ελφο 

λνκνζρεδίνπ κέρξη θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα θαη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ απέδηδαλ νη Βξεηαλνί ζε απηφ είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη επαλαιακβαλφηαλ ην άξζξν ηνπ δηαηάγκαηνο γηα ηελ κε εθρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο έγθξηζεο ζπγθεθξηκέλεο θχζεσο λνκνζεηεκάησλ ζηνλ Αξκνζηή. 

Ζ παξαρψξεζε αηξεηνχ ζπληάγκαηνο, θαη ηδηαίηεξα ε χπαξμε πιεηνςεθίαο 

εθιεγκέλσλ κειψλ εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο επηζήκαλε ν Γ. 

Γεσξγαιιίδεο, ήηαλ κηα θίλεζε «εθπιεθηηθά πξνεγκέλε» γηα ηε Βξεηαληθή 

Απηνθξαηνξία, ζε κηα θηήζε πνπ θαηερφηαλ κφιηο γηα ηέζζεξα έηε θαη ρσξίο βξεηαλνχο 

θαηνίθνπο, θάηη πνπ δειψλεη θαη ηηο πξνζέζεηο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ηνπ Gladstone, αιιά 

θαη ην θηιειιεληζκφ ηνπ.
100

 Απφ ηελ άιιε, ν ηζηνξηθφο G. Hill, ηε ζεσξεί σο «παξάινγε» 

(absurd), αθνχ απνδφζεθε έλαο δεκνθξαηηθφο ζεζκφο βαζηζκέλνο ζηα δπηηθά πξφηππα ζε 

έλα ιαφ πνπ ήηαλ εληειψο απξνεηνίκαζηνο γηα θάηη ηέηνην.
101

 Βέβαηα, ην ελ ιφγσ 

ζχληαγκα δελ παξαρσξνχζε «πξαγκαηηθή εμνπζία» ζηνπο θαηνίθνπο, αιιά ζηφρεπε ζηελ 

                                                             
98 Ο Αξκνζηήο ελεκεξψζεθε άκεζα κε ηειεγξάθεκα εκεξνκελίαο 12-1-1883 ελψ ηνπ απνζηάιεθαλ ζαθείο 

νδεγίεο κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή εκεξνκελίαο 16-1-1883. Βι. ΣΝΑ/CO67/27/453. Ζ ηξνπνπνίεζε 

δεκνζηεχηεθε ζηελ The Cyprus Gazette, αξ. 102, 7-3-1883. 
99 Kimberley πξνο Biddulph, Downing Street, 16-12-1882, Papers relating, C. 3791, φ.π., ζζ. 6-8. Ζ 

ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε: Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 341-343. 
100 G. Georghallides, A Political, φ.π., ζει. 42, G.S. Georghallides, Cyprus, British Imperialism and 
Governor Sir Ronald Storrs, Λεπθσζία 1988, ζει. 14.   
101 G. Hill, A History, φ.π, ζει. 419. 
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έληαμή ηνπο ζε έλα επξχηεξν θπβεξλεηηθφ πιαίζην.
102

 Παξά ην γεγνλφο, φπσο ηφληζε θαη ν 

Γ. Παπαδεκεηξίνπ, φηη «νη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί ηεο [Αγγινθξαηίαο] είλαη εηεξψλπκνη, 

εθφζνλ ην πιαίζην γηα ηελ θαζηέξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο δελ ην φξηδε ν θππξηαθφο 

ιαφο, αιιά ε απνηθηαθή δχλακε», εληνχηνηο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο κηαο 

«πεξηζσξηαθήο ζπκκεηνρήο» ζηηο δηεξγαζίεο ηεο δηνίθεζήο ηνπο.
103

 

 

Σξόπνο Λεηηνπξγίαο Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σν ίδην ην πκβνχιην, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΥΥΗΗΗ ηνπ ζρεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ζα 

εηνίκαδε ηνλ Οξγαληθφ ηνπ Καλνληζκφ πνπ ζα θαζφξηδε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ. Ζ ζπδήηεζε θαη ε εηνηκαζία ηνπ έγηλε θαηά ηε ζπλεδξία ηεο 23
εο

 Ηνπλίνπ 

1883, θαη επηθπξψζεθε απφ ηνλ Αξκνζηή δχν κέξεο αξγφηεξα (βι. ην ζρεηηθφ 

θεθάιαην).
104

             

 Με απηφλ θαζνξίδνληαλ ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηφζν ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη ησλ κειψλ, φζν θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα αζθνχζε ηνλ θχξην ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, 

ηνπ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ. Ηδηαίηεξα φκσο πεξηγξάθνληαλ αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο 

πνπ έπξεπε λα αθνινπζνχληαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ έλαξμε κηαο λνκνζεηηθήο 

πεξηφδνπ κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο, κε θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη εμνπζίεο γηα λα 

απνθεχγνληαη δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα θαη παξεμεγήζεηο, πνπ κπνξνχζαλ λα 

κεγεζπλζνχλ εθηφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξα 

δεηήκαηα.
105

  

Σν δήηεκα ηεο αλαζεψξεζήο ηνπο ηέζεθε θαηά ηηο ζπλφδνπο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 

αηψλα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ καθξφρξνλσλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ βνπιεπηψλ, 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ν νπνίνο ζα δαπαλάην γηα νπζηψδε δεηήκαηα. Ζ ζπληφκεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ κέγηζηεο δηάξθεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ηειηθά ε θαηαιιειφηεξε ιχζε, ηελ νπνία 

απνθάζηζαλ θαη πηνζέηεζαλ ηα ίδηα ηα κέιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ζχλνδνη είραλ 

                                                             
102 Ρνιάλδνο Καηζηανχλεο, Ζ Γηαζθεπηηθή 1946-1948. Με αλαζθφπεζε ηεο πεξηφδνπ 1878-1945, Λεπθσζία 

2000, ζει. 19.  
103

 Γηψξγνο Παπαδεκεηξίνπ, Σν πληαγκαηηθφ Πξφβιεκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πιινγή Άξζξσλ, 

Αζήλα 1997, ζζ. 16-17. 
104 Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί εθδφζεθαλ ζε εηδηθά έληππα θαη ζηηο ηξεηο επίζεκεο γιψζζεο (αγγιηθά, ειιεληθά 

θαη ηνπξθηθά) ηνπ ζπκβνπιίνπ. Βι ην έληππν ζηα ειιεληθά κε ηίηιν «Οξγαληθνί Καλνληζκνί ηνπ ελ Κχπξσ 
Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ» ζην ΚΑΚ: V11/87.  
105 Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ Οξγαληθνχ Καλνληζκνχ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα. 
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κηθξφηεξε δηάξθεηα θαη ηα κέιε πνπ πξνέξρνληαλ απφ άιιεο επαξρίεο δελ 

θαηαπνλνχληαλ.
106

  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο, ίζρπζε 

κέρξη ην 1929, νπφηε ε θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία «παξάδνζεο 

ηειεηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο» ζηα απνηθηαθά θνηλνβνχιηα, δηέλεηκε έλα πξνζρέδην 

Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ ζε φιεο ηηο απνηθίεο ηεο, φπνπ ιεηηνπξγνχζε Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην, θαη ην νπνίν ήηαλ ζηεξηγκέλν ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

Βξεηαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
107

 Με βάζε απηφ δεηήζεθε απφ κηα επηηξνπή εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, δηνξηζκέλε απφ ηνλ Κπβεξλήηε, λα πξνζαξκφζεη ην ελ ιφγσ πξνζρέδην ζηα 

δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ.
108

 

Σν δήηεκα ηεο έγθξηζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζρεδίνπ ηέζεθε ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζηηο 8 Μαΐνπ 1930, αθνχ είρε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ.
109

 

Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο, εηζάγνληάο ην, ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 

πεπαιαησκέλσλ Καλνληζκψλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ πην 

ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε, φπσο ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο δήισζε, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην 

θάζε λνκνζρέδην ζα δηαβαδφηαλ δχν θνξέο πξηλ ην πκβνχιην κεηαηξαπεί ζε επηηξνπή γηα 

εμέηαζή ηνπ, κε ηελ πξψηε αλάγλσζε λα αθνξά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, έληνλεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ε 

«δηθηαηνξηθή» παξάγξαθνο, φπσο ν Γεψξγηνο Υαηδεπαχινπ ηελ ραξαθηήξηζε, πνπ έδηλε 

ην δηθαίσκα ζην πκβνχιην λα απνβάιεη απφ ηηο ζπλεδξίεο θάπνην κέινο γηα «έιιεηςε 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηε δηνίθεζε ή θαηαπάηεζε ησλ θαλνληζκψλ». Με ηξνπνπνίεζε πνπ 

ςεθίζηεθε ηειηθά, ε απνβνιή απηή ζα είρε ηζρχ κέρξη ην ηέινο θάζε ζπλφδνπ ή κέρξη λα 

απνθαζίζεη ην πκβνχιην δηαθνξεηηθά, χζηεξα βέβαηα θαη ηελ έθθξαζε απνινγίαο εθ 

κέξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνπιεπηή γηα ηηο εθθξάζεηο πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη.
110

 

Σειηθά, νη λένη Οξγαληθνί Καλνληζκνί, κεηά θαη ηε λνκηθή έθζεζε ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα, ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ1930, ψζηε λα ηζρχζνπλ θαηά ηελ 

επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ λένπ πκβνπιίνπ, πνπ ζα πξνεξρφηαλ απφ ηηο εθινγέο.
111

   

 

 

                                                             
106 Βι. ελδεηθηηθά, ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 14-3-1899, ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 4-12-1900 θαη TNA: 

CO69/18. πλεδξία 4-5-1904. 
107 ΚΑΚ: SA1:530/1929. Δγθχθιηνο Amery, Λνλδίλν 15-1-1929, φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη ην πξνζρέδην ησλ 

Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ.  
108

 Ζ επηηξνπή απηή απνηειείην απφ δχν επίζεκα κέιε, ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Γεληθφ 

Δηζαγγειέα θαη ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο Munir Bey, Παλαγηψηε Καθνγηάλλε θαη ηαχξν ηαπξηλάθε βι. 

TNA: CO69/41. πλεδξία 6-12-1929. 
109 ΚΑΚ: SA1:530/1929. Σειεγξάθεκα Amery, Λνλδίλν 25-4-1930. 
110 TNA: CO69/41. πλεδξία 8-5-1930. 
111 ΚΑΚ: SA1:530/1929. Legal Report by Attorney-General, Λεπθσζία 14-5-1930. 
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Γηεπζεηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Δθηφο απφ ηα ππφινηπα νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηα παξαπάλσ 

Γηαηάγκαηα θαη Οδεγίεο, νξηζκέλα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα επηιχνληαλ ζηαδηαθά ή ελ ηε 

γελέζεη ηνπο.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αζαθή ζεκεία, θαη απφ ηα πξψηα πνπ δηεπθξηλίζηεθαλ, 

ήηαλ ν θαζνξηζκφο επηδνκάησλ γηα ηα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ εθινγή 

αηξεηψλ κειψλ, νη νπνίνη ζα δηέκελαλ εθηφο ηεο κφληκεο έδξαο θαη θαηνηθίαο ηνπο, 

επέβαιιε ηελ θαηαβνιή ζε απηνχο επηδφκαηνο νδνηπνξηθψλ, αιιά θαη δηακνλήο ζηελ 

πξσηεχνπζα. Οη δηεπζεηήζεηο απηέο έγηλαλ άκεζα, ήδε απφ ην 1882, αθνχ κε ζρεηηθφ 

έγγξαθφ ηνπ ν ππνπξγφο Απνηθηψλ δήηεζε λα πξνζηεζεί ην πνζφ απηφ ζηνλ επφκελν ππφ 

έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ. Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξκνζηή Biddulph, θαζνξίζηεθαλ 

δηαθνξεηηθά πνζά σο επίδνκα κεηαθίλεζεο, αλάινγα κε ηελ πφιε πξνέιεπζεο ηνπ θάζε 

βνπιεπηή, εμαηξψληαο βέβαηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο. Απηφ ζα ήηαλ 

ζπκπιήξσκα ηνπ ζηαζεξνχ επηδφκαηνο 20 ιηξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξίεο πνπ ζα 

παξερφηαλ ζε φινπο, αθνχ θαζνξίζηεθε απφ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαη γηα ην νπνίν ν Αξκνζηήο είρε πξνβιέςεη φηη ζα επέθεξε 

αληηδξάζεηο.
112

 Σν ππνπξγείν πξνηίκεζε λα αθήζεη ην ζέκα αλνηθηφ, αλακέλνληαο ηα 

πξψηα αηηήκαηα γηα λα απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ επηδνκάησλ. 

Ρφιν βέβαηα ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζα δηαδξακάηηδε θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηα ελ ιφγσ 

επηδφκαηα ζα ρξεηαδφηαλ εηεζίσο έλα πνζφ πεξίπνπ 250 ιηξψλ.
113

  

Απφ ηε δχζθνιε απηή ζέζε έβγαιαλ ην ππνπξγείν νη ίδηνη νη αηξεηνί βνπιεπηέο 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

απνξξίπηνληαο ηελ πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ, γηα ιφγνπο αμηνπξέπεηαο.
114

  πσο ν 

βνπιεπηήο Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο δήισζε, πηζαλή παξαρψξεζε ακνηβψλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξίεο, ζα επέβαιιε θαη αληίζηνηρε πιεξσκή γηα ηνπο εθινγείο, 

πνπ εγθαηέιεηπαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο γηα λα ηνπο ςεθίζνπλ. Σελ ίδηα άπνςε είρε θαη ν 

νζσκαλφο βνπιεπηήο Mehmet Ali Effenti, ν νπνίνο ηφληζε ηελ ππεξεθάλεηα πνπ έλησζε 

πνπ ππεξεηνχζε κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ παηξίδα ηνπ, φπσο θαη φινη νη αηξεηνί βνπιεπηέο 

                                                             
112 Γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ επηδφκαηνο απφ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ΣΝΑ: CO67/25/7312. Πξνζρέδην 

εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 22-8-1882. Γηα ηηο απφςεηο ηνπ Αξκνζηή βι. 

ΣΝΑ: CO67/30/1670. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 9-1-1883. 
113 ΣΝΑ: CO67/30/1670. Πξνζρέδην Δκπηζηεπηηθήο Δπηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 2-2-1883.  
114 Ζ πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ αθνξνχζε επίδνκα ελνηθίνπ 10 ζειηληψλ εκεξεζίσο γηα ηνλ θάζε βνπιεπηή, 

παξάιιεια κε ηα νδνηπνξηθά, γηα φζα κέιε δελ δηέκελαλ ζηε Λεπθσζία, γηα θάζε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ. 

Ζ κφλε αληίδξαζε πξνήιζε απφ ηνλ Γεληθφ Διεγθηή θαη Λνγηζηή Corly, ν νπνίνο, ακθηζβεηψληαο ηελ 

εηιηθξίλεηα ησλ βνπιεπηψλ, ζεσξνχζε φηη κπνξνχζε εζθεκκέλα λα παξαηείλνπλ ηηο ζπλεδξίεο γηα λα 

επσθεινχληαη νηθνλνκηθά. Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:6228. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 
1931, νη βνπιεπηέο-θάηνηθνη Λεπθσζίαο ιάκβαλαλ σο επηδφκαηα 75 ιίξεο ελψ νη ππφινηπνη 100 εηεζίσο, ζε 

ηέζζεξηο δφζεηο. Βι. ζρεηηθά ην έγγξαθν κε ηίηιν «Head 4. The Legislature», ζην KAK: SA1:300/1931.    
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ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο. Θέζε ππέξ ηεο απνδνρήο ηεο ελ ιφγσ 

ακνηβήο, αλ θαη ζπκθσλνχζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο, πξνέβαιε ν κεηξνπνιίηεο 

Κηηίνπ Κππξηαλφο, ν νπνίνο, εθθξάδνληαο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ δηνξαηηθφηεηα, ηφληζε ηελ 

πηζαλφηεηα κειινληηθήο εθινγήο απφ ην ιαφ βνπιεπηψλ απφ ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα, νη 

νπνίνη ζα είραλ πξαγκαηηθά αλάγθε ηελ ακνηβή απηή. Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ 

Κππξηαλνχ,
115

 νξηζκέλνη απφ ηνπο βνπιεπηέο δήισζαλ φηη ζα έθαλαλ απνδεθηή ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ, ην νπνίν φκσο ζα παξαρσξνχζαλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο (ν 

Μαιεθίδεο ζα ην πξφζθεξε ζηελ εθπαίδεπζε). Ζ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ηειηθά 

εγθξίζεθε, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ κειινληηθψλ βνπιεπηψλ, αιιά θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ.
116

 Κάζε ρξφλν ην ζπλνιηθφ πνζφ γηα 

νδνηπνξηθά θαη ινηπά επηδφκαηα εγθξηλφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο βνπιεπηέο ζηα πιαίζηα 

ηεο ςήθηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λεζηνχ.  

Ζ πξψηε πεξίπησζε επίζεκεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο έγηλε 

ηνλ επφκελν ρξφλν, 1885, φηαλ ν, θάηνηθνο Λαθαηάκεηαο, νζσκαλφο βνπιεπηήο 

Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο Hussein Ata Efenti, αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε πξφζιεςεο 

αληηθαηαζηάηε ηνπ γηα ηηο αγξνηηθέο ηνπ αζρνιίεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο 

απφ ηα θηήκαηα ηνπ, εμαηηίαο ησλ ζπλφδσλ ηνπ πκβνπιίνπ. Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη 

ην γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ βνπιεπηήο, φληαο θάηνηθνο επαξρίαο Λεπθσζίαο δελ 

πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ επηδφκαηνο. Δληνχηνηο, φπσο σκά ν Fairfield ην 

έζεζε, ε πηζαλφηεηα ππνζηήξημεο ησλ βξεηαληθψλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο νζσκαλνχο 

βνπιεπηέο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην κέιινλ, επέβαιιε ηνλ εληνπηζκφ 

ηξφπνπ θαηαβνιήο θάπνηνπ πνζνχ σο επηδφκαηνο πξνο ηνλ αηηνχληα, φπσο θαη έγηλε.
117

 

Σν δήηεκα ηέζεθε μαλά ζε ζπλεδξία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ην 1890, απφ 

ηνλ βνπιεπηή Λεκεζνχ-Πάθνπ Μηραήι Μηραειίδε, ν νπνίνο κε ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε 

ζεσξνχζε αλαγθαία ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο θαη ζηα αηξεηά κέιε πνπ δηέκελαλ ζηε 

Λεπθσζία γηα ηηο απψιεηεο πνπ ζα είραλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πξφηαζε αληέδξαζαλ ηα επίζεκα κέιε, κε ηνλ 

Swettenham (Receiver-General) λα ηνλίδεη φηη απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

επηδησθφηαλ ήηαλ ε θαηαβνιή επηδφκαηνο γηα ην «ράζηκν ηνπ ρξφλνπ» ησλ ελ ιφγσ 

βνπιεπηψλ, θάηη πνπ αλ εγθξηλφηαλ, ζα έπξεπε λα θαζηεξσζεί θαη αληίζηνηρν επίδνκα ηφζν 

                                                             
115 Σελ άπνςή ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κππξηαλφο ηελ παξνπζίαζε ζε νκηιία 

ηνπ πνπ παξαηίζεηαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 24/5-1-1884 θαη 31/12-1-1884.  
116

 TNA: CO69/1. πλεδξία 28-6-1883.   
117 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην ΣΝΑ: CO67/37/3101. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Fairfield, 

ζηεξηδφκελνο ζηελ πξναλαθεξζείζα επηζηνιή ηνπ Kimberley ηεο 22αο Απγνχζηνπ 1882, ζεψξεζε φηη γηα λα 

θαιπθζεί ε απφζηαζε ησλ ηεζζάξσλ κηιίσλ πνπ απείρε ε Λαθαηάκεηα απφ ηε Λεπθσζία ζα ρξεηαδφηαλ κηα 
ψξα θαη έλα ηέηαξην, άξα κπνξνχζε λα παξαρσξεζεί ζηνλ αηηνχληα έλα είδνο επηδφκαηνο, απιά θαη κφλν γηα 

λα κε δπζαξεζηεζεί.    
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γηα ηνπο ππφινηπνπο, φζν θαη γηα ηα κέιε ησλ άιισλ ζπκβνπιίσλ. Αληίζεηνο ήηαλ θαη ν 

Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο, ν νπνίνο ππελζχκηζε ηηο απφςεηο ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ φηαλ 

είρε ηεζεί μαλά ην δήηεκα, ην 1883. Σν ςήθηζκα ππνζηήξημε ηφζν ν λενεθιεγείο 

κεηξνπνιίηεο Κπξελείαο Κχξηιινο Παπαδφπνπινο ζεσξψληαο φηη ε κε παξαρψξεζε ηνπ 

ελ ιφγσ επηδφκαηνο πηζαλφλ λα είρε επηπηψζεηο θαη ζηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ ζα 

ππνβάιινληαλ θαηά ηηο επηθείκελεο εθινγέο. Σειηθψο, ην ςήθηζκα εγθξίζεθε κεηά απφ ηελ 

απνρή ησλ επηζήκσλ κειψλ
118

 κε ηνλ Αξκνζηή φκσο κε κήλπκά ηνπ λα ηνλίδεη ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ θαη λα αλαθέξεη φηη ην δήηεκα ζα ηχγραλε κειέηεο απφ ηελ θπβέξλεζε.
119

  

ηελ επφκελε λνκνζεηηθή ζχλνδν ν Αξκνζηήο επαλέθεξε ην δήηεκα, αλαθέξνληαο 

φηη απνθαζίζηεθε φπσο παξαρσξεζεί έλα επίδνκα, κηθξφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο, θαη 

ζηνπο βνπιεπηέο-θαηνίθνπο Λεπθσζίαο, ην νπνίν φκσο δελ ζα ππεξέβαηλε ηηο 15 ιίξεο 

εηεζίσο.
120

 Ζ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπλφδσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξψηε δεθαεηία 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ ζπρλά μεπεξλνχζαλ ηνπο δχν κήλεο, δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν νη αηξεηνί βνπιεπηέο εγθαηέιεηπαλ ηφζν ηνπο ηφπνπο δηακνλήο ηνπο φζν θαη ηηο 

εξγαζίεο ηνπο, επαλέθεξε ην δήηεκα ηεο αχμεζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηδφκαηνο, ψζηε λα κελ 

απνθιεηζηνχλ, απφ ηηο επεξρφκελεο εθινγέο, ππνςήθηνη πνπ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή 

επρέξεηα λα αληεπεμέιζνπλ.
121

 ηα ίδηα πιαίζηα δεηήζεθε απφ ηα αηξεηά κέιε θαη ε 

θαζηέξσζε κηζζνχ, θαη’ αθνινπζία παξφκνηαο ηαθηηθήο πνπ ςεθίζηεθε ηελ ίδηα επνρή 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.
122

 Πέξαλ ηνπ επηδφκαηνο απηνχ, θαηέζεζαλ αίηεκα γηα θαηαβνιή 

θαη νδνηπνξηθψλ ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα έμνδα γηα ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηα ρσξηά ησλ 

εθινγηθψλ ηνπο πεξηθεξεηψλ γηα θαηά ηφπνπο εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
123

   

Σν αίηεκα γηα αχμεζε ηνπ πνζνχ ηνπ επηδφκαηνο εηίζεην ζπρλά απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο βνπιεπηέο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ πξνεγνχληαλ 

καθξέο ζε δηάξθεηα ζχλνδνη. Ζ δηαξθήο απνπζία απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηα νδνηπνξηθά 

πνπ πιήξσλαλ ηα εξρφκελα απφ ηηο πφιεηο εθηφο Λεπθσζίαο κέιε γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλεδξίεο ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη πνπ αηηνχληαλ ηελ αχμεζε απηή. Ο Αξρηγξακκαηέαο 

ζεσξνχζε φηη ην αίηεκα ήηαλ δίθαην θαη κε ηελ αχμεζε ησλ ρνξεγηψλ απφ ην Λνλδίλν 

πηζαλφλ λα πινπνηείην αλ ηα κέιε έζηειλαλ ζρεηηθφ ππφκλεκα ζηνλ ππνπξγφ.
124

 Σν 

αίηεκα επαλαιήθζεθε έληνλα θαη θαηά ηε λνκνζεηηθή ζχλνδν ηνπ 1906, ε νπνία 

                                                             
118 CO69/4. πλεδξία 12-5-1890. 
119 CO69/4. πλεδξία 23-5-1890. 
120 CO69/4. πλεδξία 6-5-1891. 
121

 Σν ζέκα έζεζε ν -θάηνηθνο Λεπθσζίαο- βνπιεπηήο Α. Ληαζίδεο θαηά ηε ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηνπ 

θνλδπιίνπ γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Βι. CO69/9. πλεδξίεο 23-4-1895 θαη 14-4-1896, ελψ ηέζεθε 

μαλά θαη ην επφκελν έηνο, βι.  ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 20-5-1897. 
122 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 30-3-1897. 
123 TNA: CO69/15. πλεδξία 15-5-1902. 
124 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 22-3-1905. 
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πξνεγείην ησλ εθινγψλ, κε ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο λα ζέηνπλ ην δήηεκα ηνπ πηζαλνχ 

απνθιεηζκνχ θάπνησλ ηθαλψλ αηφκσλ, νη νπνίνη δηέκελαλ ζε άιιεο επαξρίεο, εμαηηίαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ.
125

  

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ην επίδνκα γηα ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο θαζηεξψζεθε σο 

εκεξήζηα αληηκηζζία θαη θαηαβαιιφηαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ελφο βνπιεπηή 

ζην πκβνχιην. Ζ πξφλνηα απηή, φκσο, ζχληνκα έπεζε ζε αρξεζηία θαη ην ζρεηηθφ 

θνλδχιη πνπ ππήξρε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δηαλεκφηαλ αληίζηνηρα ζε φινπο ηνπο βνπιεπηέο 

αλεμαξηήησο παξνπζίαο ή φρη ζηηο ζπλεδξίεο. Ζ επαλαθνξά ηεο εκεξήζηαο αληηκηζζίαο 

ζπδεηήζεθε θαηά ην 1909, κεηά απφ ππφδεημε ηνπ ππνπξγείνπ, αιιά ν Αξκνζηήο King-

Harman, πηζαλφλ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε κε ηαθηηθή πξνζέιεπζε ησλ βνπιεπηψλ ζηηο 

ζπλεδξίεο, κέζσ ηεο νπνίαο πηνζεηνχζε επθνιφηεξα ηα θπβεξλεηηθά λνκνζρέδηα, δελ 

ζπκθσλνχζε.
126

 

Σν δήηεκα επαλέθεξε ν Υξ. ψδνο δχν ρξφληα αξγφηεξα, ν νπνίνο πξφηεηλε 

ςήθηζκα, πξσηνπνξηαθφ αθφκα θαη γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα 

απνθνπηφηαλ κηα ιίξα απφ ην επίδνκα πνπ δηλφηαλ πξνο ηνπο εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο γηα 

θάζε εκέξα απνπζίαο, πέξαλ ησλ ηξηψλ εκεξψλ ην κήλα, απφ ηηο ζπλεδξίεο, αλ απηή δελ 

νθεηιφηαλ ζε αζζέλεηα, ε νπνία ζα δηθαηνινγείην κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ 

θπβεξλεηηθφ ηαηξφ. Σν ςήθηζκα εγθξίζεθε νκφθσλα, κε ηνλ ίδην ην βξεηαλφ 

Αξρηγξακκαηέα λα επηζεκαίλεη φηη ήηαλ πξνο ηηκήλ ηνπ ψδνπ ε πξφηαζε, θαη φηη ην 

αίηεκα ήηαλ αλάινγν κε ην ραξαθηήξα ηνπ πξνηείλνληνο.
127

 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Βξεηαλνί ήηαλ 

ην ζρεηηθφ κε ηε ζηειέρσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Καζήθνληα 

Γξακκαηέα ηνπ Ννκνζεηηθνχ, φπσο θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηα πξψηα ρξφληα 

αζθνχζε ν πξνζσπηθφο γξακκαηέαο ηνπ Μεγάινπ Αξκνζηή, παξάιιεια κε ηα θαζήθνληά 

ηνπ, αιιά κε επηπιένλ κηζζφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δηεπζέηεζε ιεηηνπξγνχζε 

ηθαλνπνηεηηθά, ήδε απφ ην 1885 έγηλαλ ζθέςεηο γηα αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ 

απφ άιιν αμησκαηνχρν, ν νπνίνο λα θαηείρε θαη ηηο ηξεηο, αλ ήηαλ δπλαηφλ, επίζεκεο 

γιψζζεο ηεο θπβέξλεζεο, ζεκαληηθφ πξνηέξεκα γηα ηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

αζρνιηψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
128

 Ζ αχμεζε ηφζν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φζν θαη ηεο Αξρηγξακκαηείαο, απφ ηελ νπνία ηειηθψο δηνξηδφηαλ έλαο 

                                                             
125 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 19-3-1906. 
126

 ΣΝΑ: CO67/154/10708. Δκπηζηεπηηθή Δπηζηνιή King-Harman πξνο Earl of Crewe, Λεπθσζία 10-3-1909. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πξνζπκία ηνπ Αξκνζηή λα δηθαηνινγήζεη ηηο απνπζίεο ησλ βνπιεπηψλ απφ ηηο 

ζπλεδξίεο. Δμάιινπ, φπσο ν ίδηνο, αιιά θαη νη αμησκαηνχρνη ζην ππνπξγείν ηφληζαλ, ε θπβέξλεζε δελ 

κπνξνχζε λα επηβάιεη ηελ ππνρξεσηηθή πξνζέιεπζε ησλ βνπιεπηψλ ζηηο ζπλεδξίεο.   
127 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 13-6-1911. 
128 ΣΝΑ: CO67/37/5871. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Earl of Derby, Λεπθσζία 16-3-1885.   
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γξαθέαο γηα λα αζθεί ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα, επέβαιιαλ θαη πάιη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, κε ηνλ Αξκνζηή λα πξνηείλεη ην δηνξηζκφ απνθιεηζηηθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο ζα βνεζνχζε θαη άιια ηκήκαηα.
129

 Έηζη, κε ην 

δηνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ δηεπθνιχλζεθε ε λνκνζεηηθή εξγαζία ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Πέξαλ ηνπ Γξακκαηέα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

δηαδξακάηηδαλ θαη νη δηεξκελείο. πσο αλαθέξζεθε ήδε, ζηηο ζπλεδξίεο ήηαλ αλαγθαία ε 

παξνπζία δηεξκελέσλ, αθνχ ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο απφ ηνπο ηζαγελείο βνπιεπηέο, αιιά θαη 

αληηζηξφθσο, ήηαλ αδχλαηε. Ζ ζπλερήο δηεξκελεία ησλ ιερζέλησλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ 

ζηηο ηξεηο επίζεκεο γιψζζεο, αιιά θαη ε κεηάθξαζε ηφζν ησλ λνκνζρεδίσλ φζν θαη ησλ 

ςεθηζζέλησλ λφκσλ, επέβαιιαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ δηεξκελέσλ ηεο 

θπβέξλεζεο, κε ηελ αληηκηζζία λα είλαη ηδηαίηεξα πςειή
130

.       

Ζ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηξεηψλ θαη ησλ επίζεκσλ 

κειψλ, αιιά, θπξίσο, ε πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα κείσζε ηεο ηζρχνο 

ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, ηδηαίηεξα εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, επέβαιαλ ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ φξθνπ πίζηεο πξνο ην ηέκκα. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο, 

ην 1925, φια ηα κέιε ππνρξεψλνληαλ λα δίλνπλ ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο εθάζηνηε 

λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ πνπ αθνινπζνχζε ηηο εθινγέο, ή κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, γηα ηα 

επίζεκα κέιε, ηνλ φξθν πίζηεσο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία απηή επηβαιιφηαλ 

θαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνξηζκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πεξηφδνπ 1878-1883, θάηη 

πνπ θαηαξγήζεθε κε ην δηάηαγκα ηνπ 1882, αθνχ δελ γηλφηαλ αλαθνξά ζε κηα ηέηνηα 

ππνρξέσζε. Ζ επαλαθνξά ηνπ, κε ην δηάηαγκα ηνπ 1925, ζηεξίρηεθε ζηελ άπνςε πνπ 

εμέθξαζε ν Αξκνζηήο Stevenson πξνο ην ππνπξγείν, σο κνριφ πίεζεο πξνο ηα αηξεηά 

κέιε.
131

 

Έηζη, ήδε πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία ηνπ λένπ πκβνπιίνπ, ν Αξκνζηήο έδσζε 

νδεγίεο λα εηνηκαζηεί έλα βηβιίν, φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ έληππα νξθσκνζίαο ζηηο ηξεηο 

επίζεκεο γιψζζεο, ελψ εηνηκάζηεθε θαη εηδηθφ έληππν δηαβεβαίσζεο «πίζηεο θαη αιεζνχο 

ππνηαγήο» πξνο ηνλ Βαζηιηά ηεο Αγγιίαο. Ζ ζεκαληηθφηεηα πνπ έδηλαλ νη βξεηαλνί 

                                                             
129 ΣΝΑ: CO67/157/40863. Δπηζηνιή King-Harman πξνο Earl of Crewe, Λεπθσζία 10-12-1909. 
130 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξνηάζεθε σο αληηκηζζία γηα ηνλ θάζε δηεξκελέα ην ίδην πνζφ πνπ δηλφηαλ σο 

επίδνκα θαη ζηνπο βνπιεπηέο, (20 ιίξεο). ΣΝΑ: CO67/34/1294. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Earl of Derby, 

Λεπθσζία 12-1-1884.   
131 Ο Αξκνζηήο, ν νπνίνο επηζπκνχζε ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ κειψλ πνπ ζα 

δπζρέξαηλαλ ηε βξεηαληθή δηνίθεζε ζην λεζί, πξφηεηλε ηελ επηβνιή ηνπ φξθνπ πίζηεο κε ην ζρεηηθφ 
δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΣΝΑ: CO67/211/46409. Δπηζηνιή Stevenson πξνο 

Ormsby Gore, Λνλδίλν 19-9-1923. 
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αμησκαηνχρνη ζηελ νξθσκνζία θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ επηηξεπφηαλ ζε θαλέλα 

βνπιεπηή λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ, αλ δελ ππέγξαθε ην ζρεηηθφ φξθν πίζηεσο.
132

  

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 1897 

Σν 1897 επήιζε ε πξψηε ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαηάγκαηνο γηα ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην. Αθνξκή έδσζε ε επηζηνιή ηνπ ηφηε Αξκνζηή Sendall πξνο ην ππνπξγείν 

Απνηθηψλ, φπνπ αλαθεξφηαλ φηη  εληφο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ ππήξμαλ ακθηβνιίεο θαηά 

πφζν νη ζέζεηο ησλ κε εθιεγκέλσλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θελψλνληαλ 

κε ηε δηάιπζή ηνπ θαη ζα επηβαιιφηαλ ν επαλαδηνξηζκφο ηνπο.
133

 Ζ επηζηνιή έδσζε ην 

έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε κηαο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηα ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ, κε 

δηαθσλίεο θαη δηρνγλσκίεο.  

Δληφο ησλ γξαθείσλ ηεο Downing Street επηθξαηνχζαλ δχν ηάζεηο. Ζ πξψηε, 

ζηεξηγκέλε ζηηο Οδεγίεο ηεο 12
εο

 Γεθεκβξίνπ 1882, ζεσξνχζε φηη ηα ηξία ex officio κέιε 

έπξεπε λα παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ελψ ηα ππφινηπα ηξία, λα ζεσξνχληαη σο 

«δηνξηζκέλα κέιε», φπσο ζπλέβαηλε κε ηα αληίζηνηρα ζηνλ Μαπξίθην θαη ζηελ Σδακάηθα, 

θαη έηζη, λα έραλαλ ηε ζέζε ηνπο κε ηε δηάιπζε ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ δεχηεξε άπνςε, ε 

νπνία εθθξάζηεθε θπξίσο απφ ηνλ Δ. Wingfield, έλαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ, ζεσξνχζε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη δηνξηζκνί ίζρπαλ 

κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε ζέζε απηή απφ ηνλ Αξκνζηή θαη δελ εμαξηηφληαλ απφ 

ηε δηάιπζε ηνπ πκβνπιίνπ.
134

 Δληνχηνηο, θαη αθνχ ε κέρξη ηφηε επηθξαηνχζα πξαθηηθή 

επέβαιιε ην δηνξηζκφ λέσλ κε αηξεηψλ κειψλ κεηά απφ θάζε δηάιπζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

πξφηεηλε φπσο θαζηεξσζεί ε ελ ιφγσ πνιηηηθή, παξαδερφκελνο έκκεζα ηελ νξζφηεηα ηεο 

πξάμεο απηήο.
135

 Με ηελ πξφηαζή ηνπ ζπκθψλεζε θαη ν κφληκνο πθππνπξγφο Απνηθηψλ 

Robert Meade, ν νπνίνο, θαη ν ίδηνο φληαο αλάκεζα ζηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ελ ιφγσ 

ζπληάγκαηνο, θηάλνληαο ζην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ, αλαγλψξηζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα είρε δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπο.
136

      

                                                             
132 Βι. γεληθά ην ΚΑΚ: SA1:944/1925.  
133 Ο Αξρηγξακκαηέαο, ακέζσο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1896, δήηεζε κε ζεκείσκά ηνπ απφ 

ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο λα ηνπ δηεπθξηλίζεη θαηά πφζν ρξεηαδφηαλ ν επαλαδηνξηζκφο ησλ κε 

εθιεγκέλσλ («επηζήκσλ») κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Ο Αλαπι. Γηθεγφξνο απάληεζε φηη ην ζέκα δελ ήηαλ 

μεθάζαξν, πξνηείλνληαο λα αθνινπζεζεί ην πξνεγνχκελν ησλ εηψλ 1887 θαη 1892. Βι. ηε ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:2517/1896. Ζ εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ηνπ Αξκνζηή πξνο ην ππνπξγείν 

Απνηθηψλ, εκεξνκελίαο 8-1-1897, βξίζθεηαη ζην TNA: CO67/104/1286.  
134

 Βι. ζρεηηθά ηα ζεκεηψκαηα ηνπ C. Neglett, 19-1-1897 θαη E. Wingfield, 3-2-1897 ζην ΣΝΑ: 

CO67/104/1286. 
135 ΣΝΑ: CO67/104/1286. εκείσκα E. Wingfield, 4-2-1897. 
136 Σνλ επφκελν κήλα ν Meade αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί εμαηηίαο  ηνπ ζπαζκέλνπ ηνπ πνδηνχ, ην νπνίν 
ηξαπκάηηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1896, θαη απφ ην νπνίν νπδέπνηε ζεξαπεχηεθε, αθνχ απεβίσζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1898. Βι. ην ζεκείσκά ηνπ ζην ΣΝΑ: CO67/104/1286. εκείσκα R. Meade, 11-2-1897. 
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Tν ηξνπνπνηεηηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1897, 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Κχπξν ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο.
137

 Με απηφ ηξνπνπνηείην 

ην άξζξν VII ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1882, επαλαδηαρσξίδνληαο ηα κε αηξεηά κέιε ζε ex 

officio (πνπ δηνξίδνληαλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο) θαη ζηα άιια κέιε, πνπ δηνξίδνληαλ σο 

άηνκα πνπ θαηείραλ δεκφζηεο ζέζεηο. Σα πξψηα δελ ζεσξνχληαλ φηη έραλαλ ηηο 

βνπιεπηηθέο ηνπο ζέζεηο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ζε αληίζεζε κε ηα 

δεχηεξα, πνπ ε ζεηεία ηνπο ήηαλ κέρξη ηε δηάιπζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην νπνίν 

δηνξίζηεθαλ σο κέιε ή, ελδηάκεζα, φηαλ έραλαλ ηε δεκφζηα ηνπο ζέζε.
138

  

Σν ελ ιφγσ δήηεκα ήηαλ θαζαξά δηαδηθαζηηθφ, εληνχηνηο θαλεξψλεη ηελ επηζπκία 

ησλ Βξεηαλψλ λα πξνζαξκφζνπλ ην ζχληαγκα ζηα δεδνκέλα ησλ ππνινίπσλ απνηθηψλ, 

λνκηκνπνηψληαο ην ηαπηφρξνλα ζηα κάηηα ησλ θαηνίθσλ. Παξάιιεια, ε πξψηε απηή 

ηξνπνπνίεζε απέδεημε φηη ην δηάηαγκα απηφ δελ ήηαλ νινθιεξσκέλν θαη αιάλζαζην, 

δίλνληαο έξεηζκα ζε κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ. 

 

Απόπεηξα ηξνπνπνίεζεο ηνπ 1904 – Σν Γηάηαγκα ηνπ 1907 

ηηο αξρέο ηνπ 1904, ν απφ ην 1898 Αξκνζηήο W.F. Haynes Smith, αληηδξψληαο 

ζηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ ηα αηξεηά κέιε, ηα νπνία θαηαςήθηζαλ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ λνκνζρεδίσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πκβνχιην γηα έγθξηζε, 

πξνσζψληαο ην αίηεκα γηα έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο, εηνίκαζε έλα κλεκφλην πξνο ην ππνπξγείν Απνηθηψλ, ζην νπνίν 

παξνπζίαδε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε κέρξη ηφηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. ην κλεκφλην κε ηίηιν «Memorandum on the necessity for well-considered 

legislation to remedy various evils in Cyprus which the Legislative Council decline to deal 

with», ν Αξκνζηήο δηαηχπσλε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

ζην λεζί. Δπέξξηπηε επζχλεο αθελφο ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ νη θχπξηνη 

βνπιεπηέο, αθεηέξνπ ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ηδίνπ ηνπ πληάγκαηνο πνπ 

αληηθαζξεθηίδνληαλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, αθνχ επηηξεπφηαλ ε «εθινγή 

ηνθνγιχθσλ θαη εθκεηαιιεπηψλ ησλ θησρψλ» θαη ε θπβέξλεζε θαζίζηαην κεηνςεθία 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, πξνηείλνληαο έκκεζα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

                                                             
137 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επαλαδηνξηζκνί ησλ ηξηψλ κε αηξεηψλ κειψλ έγηλαλ ζηα κέζα Μαξηίνπ, κε 

αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηηο 16-2-1897, παξά ην γεγνλφο φηη αθφκα δελ είρε ςεθηζηεί ηφηε ην ηξνπνπνηεηηθφ 

δηάηαγκα. Απηφ νθεηιφηαλ ζην φηη ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην άξρηζε ηηο ζπλεδξίεο ηνπ ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 

1897, θαη ελψ ηα ελ ιφγσ κέιε ζπκκεηείραλ θαλνληθά ζηηο ζπλεδξίεο, ηππηθά δελ ήηαλ δηνξηζκέλα. ΚΑΚ: 

SA1:2517/1896. εκείσκα R. Feilden, πξνζσπηθνχ γξακκαηέα ηνπ Αξκνζηή, πξνο Young, 1-3-1897. Οη 

δηνξηζκνί ηνπο βξίζθνληαη ζηε The Cyprus Gazette, 19-3-1897, ελψ ε γλσζηνπνίεζε ζην ππνπξγείν 

ζηάιζεθε ζηηο 3-3-1897, βι. TNA: CO67/105/5511. Δπηζηνιή Sendall πξνο Chamberlain, Λεπθσζία 3-3-
1897. Σν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ παξαιήθζεθε ζηε Λεπθσζία ζηηο 22-3-1897, ΚΑΚ: SA1:683/1897. 
138 The Cyprus Gazette, 2-4-1897. 
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ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε επηκνλή ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ γηα ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε 

ηελ Διιάδα, θάηη πνπ νδήγεζε θαη ζε έληαζε θαηά ηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ην έηνο πνπ πξνεγήζεθε, φπσο ζα αλαιπζεί ζε θαηνπηλφ ζηάδην, θαη ε 

αδηαθνξία ησλ Σνχξθσλ, ζηεξηγκέλε θπξίσο ζηελ πξνζηαζία πνπ ζα ηνπο έδηλε ε 

Βξεηαλία, ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο δσήο 

ζην λεζί.
139

 Ο Αξκνζηήο, ν νπνίνο πξνζπάζεζε θαη κέζσ ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ 

λα πεηχρεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ κειψλ, ρσξίο φκσο επηηπρία, ήηαλ ζε απφγλσζε, 

αθνχ ηφζν νη Έιιελεο, φζν θαη νη Σνχξθνη, δελ ζπλεξγάδνληαλ, αληηδξψληαο θαη 

θαηαςεθίδνληαο ηα θπβεξλεηηθά λνκνζρέδηα.
140

 

Δληφο ηνπ Τπνπξγείνπ επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ε θπβέξλεζε φθεηιε λα απεηιήζεη 

ηνπο θχπξηνπο πνιηηεπηέο φηη αλ δελ ζπλεξγάδνληαλ, ζα θαηαξγνχζε ην χληαγκα, κέηξν 

αξθεηά αθξαίν, πνπ νχηε νη ίδηνη νη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη πίζηεπαλ φηη κπνξνχζαλ λα 

πινπνηήζνπλ. Βιέπνληαο ην αδηέμνδν ζην νπνίν νδεγήζεθε ην πκβνχιην ζηελ Κχπξν, ν 

Sir John Anderson, ιίγεο κφιηο κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα λα θαηαιάβεη ηε ζέζε 

ηνπ Κπβεξλήηε ζηα Straits Settlements, πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή πνηληθνχ θψδηθα θαη ζην 

λεζί, πνπ ζα πνηληθνπνηνχζε ηελ πξνζπάζεηα γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα.
141

 Απηφ 

πξνθάιεζε δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ αμησκαηνχρσλ ζην ππνπξγείν, θαη ηε δηαηχπσζε 

εληειψο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ.
142

 Δληνχηνηο, εηνηκάζηεθε έλα πξνζρέδην Γηαηάγκαηνο ελ 

πκβνπιίσ, κε απηφ ην ζθεπηηθφ, ην νπνίν φκσο παξέκεηλε ζηα ζπξηάξηα ηνπ ππνπξγείνπ, 

γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ πξνηείλνληαλ 

δελ ζα επέθεξαλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα.
143

 

Σαπηφρξνλα, άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη εληφο ηνπ ππνπξγείνπ ε ηδέα γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο κε ηελ παξάιιειε κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Μηα 

ηέηνηα φκσο απφθαζε ζα επέθεξε επηβάξπλζε ησλ βξεηαλψλ θνξνινγνχκελσλ θαη 

αληίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηε Βξεηαλία, γηα απηφ θαη ε ζθέςε απνζχξζεθε γξήγνξα. 

χκθσλα κε ηνλ βξεηαλφ αμησκαηνχρν Cox, κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνχζε θαη ν κφληκνο 

πθππνπξγφο Απνηθηψλ Sir M. Ommanney, ζηφρνο έπξεπε λα ήηαλ ε κείσζε ησλ αηξεηψλ 

κειψλ, ψζηε λα θαζηζηνχλ κεηνςεθία ή/θαη λα απαγνξεπηεί ζε θιεξηθνχο λα εθιέγνληαη, 

φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηε Μάιηα, ζεσξψληαο ηνπο ηνλ θχξην παξάγνληα ησλ πξνβιεκάησλ 

                                                             
139 ΣΝΑ: CO67/138/2683. Δπηζηνιή Haynes Smith πξνο Lyttelton, Λεπθσζία 14-1-1904, φπνπ 

επηζπλάπηεηαη θαη ην ζρεηηθφ κλεκφλην. 
140 Ζ απφγλσζή ηνπ θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ, εκεξνκελίαο 24-2-1904 ζην 

ΣΝΑ: CO67/138/7963. 
141

 ΣΝΑ: CO67/138/2683. εκείσκα J. Anderson, ρ.ρ. 
142 Ο W.D. Ellis, ζε ζεκείσκά ηνπ εκεξνκελίαο 28-3-1904 ρξεζηκνπνίεζε σο παξάδεηγκα ηα Φίηδη, φπνπ 

απέηπρε ε εηζαγσγή πνηληθνχ θψδηθα, ελψ ν H. Cox, 2-4-1904, ζεκείσζε φηη ε θπβέξλεζε ήηαλ έηνηκε λα 

επηβάιεη απηφ ην λφκν ζηε Μάιηα θαη ζην Σξηληληάλη. TNA: CO67/138/2683.   
143 Οη ζπδεηήζεηο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ θαη ην πξφρεηξν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ βξίζθεηαη ζην ΣΝΑ: 

CO67/138/17249. 
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εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
144

 Βέβαηα, γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε επηβαιιφηαλ ε έγθξηζε 

ηνπ βξεηαληθνχ θνηλνβνπιίνπ, γηα απηφ θαη πξνσζήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.
145

  

Σαπηφρξνλα, κέζσ δχν επηζηνιψλ ηνπ, δφζεθαλ νδεγίεο απφ ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ ζηνλ Αξκνζηή λα πξνσζήζεη ηελ εηζαγσγή ηεο εθινγήο κέζσ θαιπψλ,
146

 ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε θαζνδεγνχκελε ςήθνο απφ θφβν, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, θαη θαη’ 

επέθηαζε, ε εθινγή ηνθνγιχθσλ. Δπηπξφζζεηα, ηνλ θαινχζε λα κειεηήζεη θαη ηε κείσζε 

ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Δπηθπιάρηεθε επίζεο γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο ζα εθιέγνληαλ 

άηνκα κε ηνπο ίδηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο, αλ θαη ην βξεηαληθφ θνηλνβνχιην έβιεπε κε 

θαρππνςία έλα ηέηνην ελδερφκελν.
147

  

Σνλ Ηνχλην 1904, ν Αξκνζηήο εηνίκαζε θαη απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ πξνζρέδην 

Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θαιπψλ ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, 

ηε κείσζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ απαγφξεπζε δηεθδίθεζεο εθινγήο απφ ηνπο 

θιεξηθνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ. Σαπηφρξνλα, απέζηεηιε θαη ππφκλεκα ηνπ 

Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, κε ην νπνίν ν βξεηαλφο λνκηθφο ζεσξνχζε φηη δελ ρξεηαδφηαλ 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θαιπψλ, αθνχ ην ππάξρνλ δηάηαγκα 

έδηλε ην δηθαίσκα ζηνλ Αξκνζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζεσξνχζε 

θαηάιιειν γηα ηε ζπιινγή ησλ ςήθσλ. Μαδί κε απηά, απέζηειιε θαη έλα δεκνζίεπκα ηεο 

εθεκεξίδαο Δπαγφξαο ηεο πξσηεχνπζαο (ηνπ Νηθφιανπ Καηαιάλνπ), εκεξνκελίαο 29 

Απξηιίνπ 1904, πνπ πεξηέγξαθε ηελ αλνηθηή πξνπαγάλδα, θαηά ηνλ Αξκνζηή, πνπ έθαλαλ 

νη δάζθαινη ζηνπο καζεηέο αιιά θαη κηα επηζηνιή απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο 

ηνπ ρσξηνχ Καιαβαζφο, κε ηελ νπνία εμέθξαδαλ ηνπο θφβνπο ηνπο γηα ηηο ερζξηθέο 

δηαζέζεηο ησλ Διιήλσλ απέλαληί ηνπο.
148

 Δίλαη μεθάζαξν φηη ν Haynes Smith, ράλνληαο 

ηνλ έιεγρν ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνζπαζνχζε λα θαηεπζχλεη ην ππνπξγείν λα 

πάξεη αθξαία κέηξα ηφζν ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ 

                                                             
144 Πξνθαλήο ζηφρνο, βέβαηα, ήηαλ ν κφλνο θιεξηθφο βνπιεπηήο ηνπ ηφηε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο Παπαδφπνπινο, ν κεηέπεηηα Αξρηεπίζθνπνο Κχξηιινο Β΄. Δίλαη πάλησο 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη νη ππφινηπνη ηξεηο θιεξηθνί πνπ εθιέρζεθαλ βνπιεπηέο, ν Κηηίνπ Κππξηαλφο, ν 

εγνχκελνο Κχθθνπ Γεξάζηκνο θαη ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Νηθφδεκνο Μπισλάο, επέδεημαλ ζεκαληηθή 

λνκνζεηηθή θαη εζληθή δξάζε.  
145 Σα ζεκεηψκαηα ηνπ Cox, 2-4-1904 θαη ζην πεξηζψξηφ ηνπ, ηνπ Ommanney ζην ΣΝΑ: CO67/138/2683. 
146

 Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ πξνθαλψο ελλννχζε ηηο θάιπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ζηε Βξεηαλία, κε ηε ρξήζε ςεθνδειηίσλ, ζηα νπνία ήηαλ ζεκεησκέλα ηα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ. Ζ δηεπθξίληζε είλαη ζεκαληηθή, αθνχ ιίγν αξγφηεξα, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, ζην λεζί 

ρξεζηκνπνηήζεθε άιινπ ηχπνπ θάιπε.   
147 ΣΝΑ: CO67/138/2683. Γχν πξνζρέδηα επηζηνιψλ Lyttelton πξνο Haynes Smith, Λνλδίλν 5-5-1904. 
148 ΣΝΑ: CO67/138/21937. Δπηζηνιή Haynes Smith πξνο Lyttelton, Λεπθσζία 8-6-1904. 
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πεπνηζήζεηο θαη ηηο εζληθέο ηνπ επηδηψμεηο, φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δληνχηνηο, ε απνρψξεζε ηνπ Αξκνζηή Haynes Smith απφ ην λεζί, ην γεγνλφο φηη ν 

θχξηνο ζθνπφο πνπ επέβαιιε γηα ηνπο ζπληεξεηηθνχο θχθινπο ζην Λνλδίλν θαη ζηε 

Λεπθσζία ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, ε θαηάξγεζε δειαδή ηεο αηξεηήο 

πιεηνςεθίαο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ δελ επηηπγραλφηαλ κε ην πξνηεηλφκελν Γηάηαγκα ελ 

πκβνπιίσ αιιά θαη φηη ε εηζαγσγή ησλ θαιπψλ κπνξνχζε λα γίλεη ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ δηάηαγκα νδήγεζαλ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθψλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ ηδέα απηή, θαη λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην λενδηνξηζζέληα Αξκνζηή 

λα πξνζπαζήζεη λα δηνηθήζεη ην λεζί, αιιά θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο θχπξηνπο 

πνιηηεπηέο κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα.
149

 Δμάιινπ, ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζα 

επέθεξε ηελ αληίδξαζε ηφζν ηεο θνηλήο γλψκεο, φζν θαη ηεο Βνπιήο ησλ Κνηλνηήησλ.
150

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη κεηά απφ δχν ρξφληα, νη ίδηνη νη αηξεηνί βνπιεπηέο εληφο 

ηνπ πκβνπιίνπ αηηήζεθαλ ηε ρξήζε θαιπψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε κπζηηθφηεηα ηεο 

ςήθνπ θαη λα κελ επεξεάδνληαη νη ςεθνθφξνη απφ έμσζελ επηξξνέο.
151

 

Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1907, ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο αλαδεκνζηεχηεθε έλα 

ηειεγξάθεκα ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Reuters, ζην νπνίν αλαγγειιφηαλ ε 

ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην λεζί.
152

 Σφζν νη εθεκεξίδεο, φζν θαη ν απιφο ιαφο, 

επξηζθφκελνη πξν εθπιήμεσο, ζεσξνχζαλ ηελ είδεζε είηε σο ζθάικα ηνπ πξαθηνξείνπ – 

ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία ήηαλ απιά ε επαλέθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1882 

–, είηε, νη πην αηζηφδνμνη (ή αθειέζηεξνη θαηά ηελ ίδηα εθεκεξίδα), γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πληάγκαηνο.
153

   

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηε ζπλεδξία ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζην Λνλδίλν ηεο 

6
εο

 Ηνπιίνπ 1907, ςεθίζηεθε λέν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ, ην νπνίν αληηθαζηζηνχζε ην 

Γηάηαγκα ηνπ 1882 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο.
154

 Πξνθαλψο, 

απνηεινχζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ Lord Elgin, θαη ηνπ πθππνπξγνχ ηνπ 

W. Churchill, γηα θσδηθνπνίεζε ησλ πξνλνηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ελ 

ιφγσ δηαηάγκαηνο ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ. Κάηη παξφκνην ζπλέβε ηνλ ίδην θαηξφ θαη ζε 

                                                             
149 ΣΝΑ: CO67/162/7991. Δπηζηνιή King Harman πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 25-2-1911. 
150 Βι. ελδεηθηηθά ην ζεκείσκα ηνπ Cox, 22-6-1904 ζην ΣΝΑ: CO67/138/21937.   
151 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 19-3-1906. 
152

 Δθ. Διεπζεξία (Λεπθσζία), 8/21-9-1907, εθ. Δθεκεξίο ηνπ Λανχ (Λάξλαθα), 8/21-9-1907. 
153 Δθ. Διεπζεξία, 15/28-9-1907. 
154 ην ίδην. Ζ Δθεκεξίο ηνπ Λανχ, κε άξζξν ηεο ππνζηήξηδε φηη ε ζεκαληηθφηεξε κεηαβνιή ήηαλ φηη κε ην 

λέν δηάηαγκα άξζεθε ε πξνζσξηλφηεηα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθαλψο αλαιχνληαο κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην δηθαίσκα πνπ θαηείρε ην ηέκκα γηα ηξνπνπνίεζή ηνπ. Βι. εθ. Δθεκεξίο ηνπ Λανχ, 

15/28-9-1907.    
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άιιεο απνηθίεο, φπνπ ςεθίζηεθαλ παξφκνηα δηαηάγκαηα, φπσο ηεο Βφξεηαο Νηγεξίαο, ηεο 

Κνξέαο, κε εκεξνκελία 11-2-1907 θαη ηεο Εαλδηβάξεο ζηηο 21-12-1906.
155

  

Ζ επηθείκελε άθημε ηνπ πθππνπξγνχ Απνηθηψλ Winston Churchill ζην λεζί, 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο, έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ 

Σχπν λα επαλαθέξεη ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ζηφρν ηελ παξαρψξεζε 

«επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ». Ζ εθεκεξίδα Διεπζεξία θαινχζε ηνπο 

πνιηηεπηέο λα δηακαξηπξεζνχλ ζηνλ βξεηαλφ πνιηηηθφ γηα ην «ζθαηφλ θαη εθηξσκαηηθφλ 

πνιίηεπκα, ην αλάπεξνλ θαη αζθπθηηψλ εθ ησλ ππεξβαιιφλησλ πεξηνξηζκψλ Ννκνζεηηθφλ 

ψκα», πξνηείλνληαο αθφκα θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ.
156

 πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην 

αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πληάγκαηνο πξνζηέζεθε ζην «ππφκλεκα ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ πξνο ηνλ Δληηκφηαηνλ 

Τθππνπξγφλ». ε απηφ, πέξαλ ηεο έθθξαζεο ηνπ εζληθνχ πφζνπ, εηζεγνχληαλ ηελ εμ 

νινθιήξνπ ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ απφ αηξεηά κέιε, ζχκθσλα κε ηελ πιεζπζκηαθή 

αλαινγία, κε ηελ απιή παξνπζία ηξηψλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο σο παξαηεξεηψλ, άλεπ 

ςήθνπ, θαη ηελ παξαρψξεζε ζε απηφ πιήξνπο ειεπζεξίαο ψζηε λα ξπζκίδεη ηηο ππνζέζεηο 

ηνπ λεζηνχ ρσξίο ηελ θπβεξλεηηθή αξλεζηθπξία.
157

 Ζ απάληεζε ηνπ λεαξνχ πθππνπξγνχ, 

ν νπνίνο έθηαζε ζηελ Κχπξν πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηα αηηήκαηα, αλαδηθψληαο αθφκα θαη 

ζηα Πξαθηηθά ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηαλ απνζαξξπληηθή γηα ηνπο θχπξηνπο 

πνιηηεπηέο. Ο Churchill ζεσξνχζε φηη ην ππάξρνλ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγνχζε 

ηθαλνπνηεηηθά, ελψ πεξηζζφηεξα πξνλφκηα ήηαλ αδχλαηνλ λα παξαρσξεζνχλ, αθνχ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαπαηνχληαλ ηφζν ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηνχξθσλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνχ, φζν θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, αξλνχκελνο αθφκα θαη λα απνδερηεί ηελ 

θαηαγγειία απφ ηνπο Έιιελεο γηα ηε ζπλερή ηνπξθνβξεηαληθή ζπλεξγαζία εληφο απηνχ.
158

  

 

Απόπεηξα ηξνπνπνίεζεο θαηά ην 1911-1912 

 Ο Αξκνζηήο King-Harman, ιίγν πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην λεζί, ζηηο 

αξρέο ηνπ 1911, επαλέθεξε ην δήηεκα πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ζχληαγκα. Έρνληαο 

ιάβεη νδεγίεο θαηά ηελ άθημή ηνπ, επηά ρξφληα πξνεγνπκέλσο, λα πξνζπαζήζεη λα 

δηνηθήζεη ηελ Κχπξν κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηα αηξεηά κέιε κε ζηφρν ηελ πνιηηηθή 

                                                             
155 Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 169, 21ε Φεβξνπαξίνπ 1907, (Λνλδίλν 1907), 

cc. 978 θαη Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 169, 12ε Φεβξνπαξίνπ 1907, 

(Λνλδίλν 1907), cc. 44 αληίζηνηρα. 
156 Δθ. Διεπζεξία, 15/28-9-1907. 
157

 Σν ππφκλεκα βξίζθεηαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 4-10-1907. Βι. επίζεο ην Cyprus, Correspondence relating to 

the affairs of Cyprus, Cd. 3996, Λνλδίλν 1908, φπνπ παξαηίζεληαη φια ηα ζρεηηθά, κε ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

Churchill ζην λεζί, έγγξαθα. 
158 Γηα κηα ζπλνιηθή αλάιπζε ηεο επίζθεςεο ηνπ Τθππνπξγνχ Απνηθηψλ ζην λεζί θαη ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 
είρε βι. G.S. Georghallides, “Churchill’s 1907 visit to Cyprus: A political analysis”, Δπεηεξίδα ηνπ Κέληξνπ 

Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ΗΗΗ, 1969-1970, Λεπθσζία 1970, ζζ. 167-220.   
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νκαιφηεηα, απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα πξνηείλεη αιιαγέο πνπ 

ζα βειηίσλαλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο ν ίδηνο 

ηφληζε, απηφ ιεηηνπξγνχζε ηθαλνπνηεηηθά. 

 Οη πξνηάζεηο ηνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηξνπνπνηήζεηο πνπ είραλ ήδε πξνηαζεί απφ 

ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηε κε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο «ηνπ 

εθιέγεζζαη» ζηνπο αιινδαπνχο θαη ζηνπο θιεξηθνχο. ηφρνο ήηαλ ε απνθπγή εθινγήο ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ειιήλσλ ππεθφσλ, νη νπνίνη εζεσξνχλην φηη ζα πξνθαινχζαλ 

επεηζφδηα θαη αληηπαξαζέζεηο εληφο απηνχ, αιιά θαη ε απνθπγή ππεξζπγθέληξσζεο 

εμνπζηψλ ζηνπο ηεξάξρεο, φπσο ζπλέβαηλε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Αξρηεπίζθνπνπ 

Κπξίιινπ Β΄, ηνλ νπνίν ν απεξρφκελνο Αξκνζηήο ραξαθηήξηζε σο «δηθηάηνξα ζην λεζί». 

Οη εηζεγήζεηο ηνπ King-Harman, φκσο, δελ έπεηζαλ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ, 

νη νπνίνη, βαζηζκέλνη θαη ζην γεγνλφο φηη ην πκβνχιην ιεηηνπξγνχζε ηθαλνπνηεηηθά, δελ 

επηζπκνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αλαηαξαρέο.
159

 

Ζ επίιπζε ηνπ νμχηαηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 

20
νχ

 αηψλα, επαλέθεξε ηελ πνιηηηθή δσή ζην λεζί ζε ππνηνληθφηεηα, θάηη πνπ δηαθάλεθε 

απφ ηελ αδηαθνξία ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ησλ ππνςεθίσλ ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 

ηνπ 1911, φπσο ζα αλαιπζεί ζε θαηνπηλφ ζηάδην. Δληνχηνηο, ε εληνιή πνπ δφζεθε απφ 

ηνπο εθιέθηνξεο πξνο ηνπο λένπο βνπιεπηέο, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν ηεο επνρήο ήηαλ, 

αλάκεζα ζε άιια, θαη ε πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ.
160

 Ζ 

άθημε ηνπ λένπ Αξκνζηή Hamilton Goold-Adams ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 1911
161

 

πξνθάιεζε ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ, φηαλ ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ 

Αξρηεπίζθνπν δήισζε φηη, παξάιιεια κε ηελ έθθξαζε ησλ εζληθψλ αηζζεκάησλ απφ ηνπο 

βνπιεπηέο, επηζπκνχζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ηφπνπ, αθήλνληαο ππνλννχκελα παξάπνλα, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, γηα 

ηελ έληνλε ελσηηθή ηνπο δξάζε.
162

 ε ππφκλεκά ηνπο νη έιιελεο βνπιεπηέο, πνπ ην 

παξέδσζαλ ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ κε ηνλ Goold-Adams, ηφληδαλ ηελ πξνζήισζή ηνπο 

ζηνλ ελσηηθφ ηνπο πφζν, πνπ δελ εκπφδηδε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ θπβέξλεζε. 

Παξάιιεια κε άιια ζέκαηα, έζεζαλ θαη ην δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο πεξηζζνηέξσλ 

                                                             
159 Βι. γεληθά ηελ αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/162/7991.  
160 Βι. ελδεηθηηθά «Πεξηζζφηεξνλ ξηδνζπάζηαη» θαη «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 22-7-1911 θαη 29-7-1911 

αληίζηνηρα.  
161 Πεξηγξαθή ηεο άθημήο ηνπ ζην Νηθφιανο Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα «Ο Εήλσλ», Έηνο Α΄, 1914, 

Λεπθσζία 1914, ζζ. 446-448.  
162

 χκθσλα κε ηε δηαβεβαίσζε ηνπ βνπιεπηή Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ Ησάλλε Οηθνλνκίδε, ν νπνίνο ήηαλ 

παξψλ ζηε ζπλάληεζε, βι. εθ. Αιήζεηα, 21-10-1911. Δληνχηνηο, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ν Goold-

Adams εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη φιε ε δξάζε ησλ βνπιεπηψλ εμαληιείην ζε ελσηηθά 

αηηήκαηα, παξαβιέπνληαο ηα δεηήκαηα ηνπ ηφπνπ, βι. Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζει. 448, Πέηξνο 
Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο θαη νη Βαιθαληθνί πφιεκνη. πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνχ εζεινληηζκνχ, 

Λεπθσζία 1997, ζζ. 235-236.  
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ειεπζεξηψλ ζην λνκνζεηηθφ ζψκα, ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπ 

λεζηνχ, ελψ ην ραξαθηήξηζαλ θαη «αληηζπληαγκαηηθψο ζπγθεθξνηεκέλνλ», αθνχ, 

ζχκθσλα κε ην δηάγγεικα ηεο 10
εο

 Μαξηίνπ 1882, ε αληηπξνζψπεπζε ησλ δχν θνηλνηήησλ 

ζε απηφ έπξεπε λα γίλεη κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή ηνπο αλαινγία. Έηζη, κε βάζε ην 

απνηέιεζκα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1911, αηηήζεθαλ ηελ αχμεζε ησλ ειιήλσλ κειψλ, ελψ 

δήηεζαλ ηελ απιή παξνπζία ησλ επηζήκσλ κειψλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ, ρσξίο ην δηθαίσκα 

ςήθνπ.
163

 Ζ καθξνζθειήο απάληεζε ηνπ Αξκνζηή, εθ κέξνπο ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ, 

απέθιεηε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηφζν ζηηο εμνπζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φζν 

θαη ζην ζέκα ηεο επέθηαζεο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
164

     

 Ζ αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο κε ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ επηρεηξεκάησλ κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ ζπλερίζηεθε θαη νδήγεζε ζε φμπλζε ηεο έληαζεο θαη ζηε δηαθνπή 

πεξαηηέξσ επηθνηλσλίαο.
165

 Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ, ν νπνίνο, φπσο 

επηζεκαίλεη θαη ν Π. Παπαπνιπβίνπ, αθνινπζψληαο ηελ πάγηα βξεηαληθή ηαθηηθή, δελ 

ηνπνζεηήζεθε επί ηεο νπζίαο ζε θαλέλα δήηεκα, νδήγεζε ηνπο έιιελεο αληηπξνζψπνπο, 

κεηά απφ κηα ζπειιψδε ζπλεδξία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα ππνβάινπλ ηηο 

παξαηηήζεηο ηνπο.
166

 Ζ ελέξγεηά ηνπο απηή εγθξίζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ κέζσ 

ζπιιαιεηεξίσλ ζε φιε ηελ Κχπξν, πνπ παξάιιεια ελέθξηλαλ θαη ηε δεκηνπξγία 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πνιηηηθνχ Αγψλα, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, θαη 

Δπαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ.
167

 χκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή Goold-Adams, ε παξαίηεζή ηνπο 

απηή νθεηιφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία έληαζεο, αθνχ, κέζσ απηήο, ζα 

«δηθαηνινγείην ε πνιηηηθή ηνπο θαξηέξα». εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε βέβαηα, ζχκθσλα 

κε ηνλ βξεηαλφ αμησκαηνχρν θαη ε επίιπζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, πνπ ηνπο 

                                                             
163 Οιφθιεξν ην ππφκλεκα βξίζθεηαη επηζπλεκκέλν ζην TNA: CO67/164/41005. Δπηζηνιή Goold-Αdams 

πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 10-12-1911. Γεκνζηεχζεθε θαη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο, βι. εθ. Αιήζεηα, 24-11-

1911, εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ (Λεπθσζία), 26/9-12-1911. Βι. επίζεο Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 449-

450. 
164 TNA: CO67/165/6590. Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο Π. Κσλζηαληηλίδε, Λεπθσζία 10-1-1912. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ελ ιφγσ επηζηνιή εηνηκάζηεθε απφ ηνλ Αξκνζηή θαη έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ 

πξηλ απνζηαιεί. Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/164/41067. Αλαδεκνζηεχηεθε θαη ζηελ εθ. 

Αιήζεηα, 5-1-1912. Βι. επίζεο Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζει. 236 θαη Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, 
φ.π., ζζ. 450-451.  
165 Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ Αξκνζηή ζηελ Καξπαζία, απαγνξεχζεθαλ ε αλάξηεζε ειιεληθψλ ζεκαηψλ θαη ε 

αλαθνξά ησλ θαηνίθσλ ζε ελσηηθά αηηήκαηα, θάηη πνπ φμπλε ην ήδε ηεηακέλν θιίκα. «Ο Αξκνζηήο αλά ην 

Καξπάζη», εθ. Αιήζεηα, 6-4-1912. 
166 Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζει. 236. Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ: ζην άξζξν «Σα ελ Λεπθσζία 

πνιηηηθά γεγνλφηα» εθ. Αιήζεηα, 6-4-1912, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην έγγξαθν ηεο παξαίηεζεο ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ. Αλ θαη ε παξαίηεζε ήηαλ αλακελφκελε απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, (ΣΝΑ: 

CO67/166/11775, Σειεγξάθεκα Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 17-4-1912), εληνχηνηο δελ 

γίλνληαλ θαηαλνεηνί νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ, βι. γεληθά ΣΝΑ: CO67/166/11862. χκθσλα κε ηνλ 

Αξκνζηή, ε παξαίηεζε είρε λα θάλεη κε ηελ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ θαη ην γεγνλφο φηη, κέζσ 

απηήο, ππνζηήξημε ηνλ Goold-Adams. TNA: CO67/166/12827. Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, 
Λεπθσζία 18-4-1912. 
167 Γηα πεξηγξαθέο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ βι. εθ. Αιήζεηα, 20-4-1912 θ.ε. 
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απαζρνινχζε θαη απνξξνθνχζε ηελ ελέξγεηά ηνπο. Καη’ απηφλ, ε αλαηαξαρή είρε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα, θάηη πνπ απνηεινχζε θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζθιήξπλζεο ηεο ζηάζεο ησλ ειιήλσλ πνιηηηθψλ έλαληη ηεο βξεηαληθήο 

δηνίθεζεο.
168

      

 Δλ ησ κεηαμχ, ήδε απφ ηελ έθξεμε ηνπ Ηηαινηνπξθηθνχ πνιέκνπ, ην θζηλφπσξν 

ηνπ 1911, ζην λεζί επηθξαηνχζε έληαζε κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, πνπ νμχλζεθε ηελ 

άλνημε ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε ηελ εθδήισζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ Καηαθιπζκνχ.
169

 Μέζα 

ζε απηά ηα πιαίζηα, θαη κε ην θφβν εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπιιαιεηήξηα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ ζε φιν ην λεζί, φπνπ 

εγθξίζεθαλ ςεθίζκαηα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, κε ηα νπνία εμνπζηνδνηνχζαλ ηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Πνιηηηθνχ Αγψλα λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα έλσζε ηνπ λεζηνχ 

κε ηελ Διιάδα.
170

 Παξάιιεια θαη ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζε ζπλεδξία ηεο εηνίκαζε επηζηνιή 

κε ηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ πξνο ηνλ ίδην απνδέθηε.
171

 Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ 

ππνκλήκαηνο (ην παξέδσζε δεθαεμακειήο αληηπξνζσπεία), ν Goold-Adams, επαλέιαβε ηε 

δηαθσλία ηνπ γηα ηελ παξαίηεζε ησλ βνπιεπηψλ θαη ηε ζηγνπξηά ηνπ φηη φια ηα δεηήκαηα 

ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
172

   

 Ζ ελ ιφγσ επηζηνιή επαλαιάκβαλε βαζηθά ηα αηηήκαηα ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ Γεθεκβξίνπ. Αθνχ ηνληδφηαλ ε αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

πληάγκαηνο, ην «νπνίνλ δελ αληαπνθξίλεηαη νχηε πξνο ηαο αλάγθαο θαη ηελ αλάπηπμηλ 

ηνπ ηφπνπ, νχηε πξνο ην πλεχκα ην δηέπνλ θαζφινπ ηα θνηλνβνπιεπηηθά πνιηηεχκαηα», 

δεηείην ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, κέζσ ηνπ 

πκβνπιίνπ, αιιά θαη ε «αλαινγηθή αληηπξνζσπεία ησλ δχν ζπλνίθσλ θπιψλ»
173

. 

                                                             
168 TNA: CO67/166/13699. Δκπηζηεπηηθή Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 25-4-1912. 
169 ε θιίκα έμαςεο ησλ εζληθψλ αληηπαινηήησλ, νκάδα καζεηψλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ, 

επηζηξέθνληαο απφ εθδξνκή ζηνλ Πεληαδάθηπιν, μπινθνπήζεθε απφ ηνχξθνπο βνζθνχο ηνπ ρσξηνχ 

Μάλδξεο, κε απνηέιεζκα, φηαλ γλσζηνπνηήζεθε ην γεγνλφο, νη ειιελνηνπξθηθέο ζπγθξνχζεηο λα 

επεθηαζνχλ ζε φιν ην λεζί. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 14 Μαΐνπ 1912, αλήκεξα ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ 

Πλεχκαηνο ή Καηαθιπζκνχ, φπσο νλνκάδεηαη ζην λεζί, εθαηνληάδεο Έιιελεο θαη Σνχξθνη ζπγθξνχζηεθαλ 

ζηε Λεκεζφ, κε ηέζζεξεηο Έιιελεο θαη δχν Σνχξθνπο λα πέθηνπλ λεθξνί θαη δεθάδεο άιινπο λα 

ηξαπκαηίδνληαη. ρεηηθά βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 236-239, φπνπ θαη ε ζρεηηθή κε ηα 
«γεγνλφηα ηνπ Καηαθιπζκνχ» βηβιηνγξαθία.  
170 πσο αλαθέξεη θαη ν Αξκνζηήο, ηα ςεθίζκαηα είραλ πεξίπνπ ηελ ίδηα θξαζενινγία, εθηφο απφ απηφ ηεο 

Λεκεζνχ, ην νπνίν αηηείην επηπξφζζεηα ηελ αλαινγηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηνίθσλ ζην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην, ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

λεζηνχ απφ ηε Βνπιή. TNA: CO67/166/16830. Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 21-5-

1912. Γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ βι. εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21/5-5-1912 θαη ηηο αλαθνξέο ησλ 

αζηπλνκηθψλ επηζεσξεηψλ, νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζην TNA: CO67/166/14431. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή 

Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 2-5-1912. 
171 Γηα ηνπο θφβνπο ησλ Βξεηαλψλ γηα επεηζφδηα βι. TNA: CO67/166/13699. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Goold-

Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 25-4-1912.  
172 TNA: CO67/166/14431. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 2-5-1912. 
173 Ζ επηζηνιή πξνο ηνλ ππνπξγφ απφ ηνλ Αξκνζηή, κε ηα ζρφιηά ηνπ ζην TNA: CO67/166/16830. Δπηζηνιή 

Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 21-5-1912, ελψ δεκνζηεχζεθε θαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 4-5-1912. 
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Παξάιιεια, ζηηο 21 Μαΐνπ, νη επηθεθαιήο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο παξέδσζαλ επηζηνιή 

πξνο ηνλ ππνπξγφ κε ηελ νπνία δεηνχζαλ ηελ απνζηνιή «Βαζηιηθήο Δπηηξνπήο» γηα 

εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ λεζηνχ.
174

 Ο Αξκνζηήο, φπσο θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπ 

ππνπξγείνπ ήηαλ θάζεηα αληίζεηνη κε ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο 

αληηπξνζψπεπζεο, αθνχ ε πξφζθαηε απνγξαθή πιεζπζκνχ δελ δηθαηνινγνχζε 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή,
175

 ελψ επαλέιαβαλ, σο απάληεζε ζηα αηηήκαηα, ηηο παιαηφηεξεο 

απνθάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπξγψλ γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα, πνπ ζηεξίδνληαλ θπξίσο 

ζην γεγνλφο φηη ην λεζί ήηαλ νζσκαληθή θηήζε θαη απιά ηχγραλε δηαρείξηζεο απφ ην 

βξεηαληθφ ηέκκα.
176

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Goold-Adams, κε ζηφρν, φπσο δήισζε, 

λα ππελζπκίζεη ζηνπο θχπξηνπο πνιηηεπηέο ηα ελ ιφγσ έγγξαθα, ηα αλαδεκνζίεπζε ζε 

παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο.
177

 Σελ ίδηα άπνςε είρε θαη ε νζσκαληθή 

θπβέξλεζε, ε νπνία κέζσ ηνπ πξεζβεπηή ηεο ζην Λνλδίλν, αληέδξαζε ζηα αηηήκαηα ησλ 

ειιήλσλ θαηνίθσλ, δειψλνληαο φηη πηζαλή απνδνρή ηνπο ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπλζήθε πξνζάξηεζεο ηνπ λεζηνχ ζην ηέκκα.
178

  

 Ζ αξλεηηθή ζηάζε ηεο Κπβέξλεζεο δελ απνζάξξπλε ηνπο θχπξηνπο πνιηηεπηέο, 

αληηπξνζσπεία ησλ νπνίσλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο – επαλεθιεγέληεο ζηηο επαλαιεπηηθέο 

εθινγέο ηνπ 1912 – βνπιεπηέο Π. Κσλζηαληηλίδε, Ν. Κι. Λαλίηε θαη Θ. Θενδφηνπ 

πξνγξακκάηηζαλ θαη πέηπραλ λα ζπλαληήζνπλ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ζην Λνλδίλν, ην 

θαινθαίξη ηνπ ηδίνπ έηνπο.
179

 ηε ζπλάληεζε απηή ζηελ Downing Street,
180

 νη εθπξφζσπνη 

ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ επαλέιαβαλ ηα αηηήκαηα ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 1911, πξνζπαζψληαο, παξάιιεια, λα θεξδίζνπλ ηε ζπκπάζεηα ηνπ βξεηαλνχ 

ππνπξγνχ. Ο Harcourt εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα 

θαηαβαιιφηαλ απφ ηνπο Κχπξηνπο γηα ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ελψ 

πξνζθέξζεθε λα κειεηήζεη νξηζκέλα απφ ηα αηηήκαηά ηνπο. Έηζη, φπσο ν Π. 

                                                             
174 TNA: CO67/166/16830. Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 21-5-1912. Γηα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ βι. εθ. Αιήζεηα, 10-5-1912.  
175 TNA: CO67/166/15332. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 10-5-1912. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Αξκνζηήο, πξνθαλψο απφ ιαλζαζκέλνπο ππνινγηζκνχο, αξρηθά ηάρζεθε ππέξ 

ηεο αχμεζεο ησλ «κε κνσακεζαληθψλ» κειψλ, θάηη πνπ αλαζεψξεζε αξγφηεξα. Βι. ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 
ζην TNA: CO67/165/6591. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 22-2-1912. 
176 TNA: CO67/166/16830. Δπηζηνιή L. Harcourt πξνο Goold-Αdams, Λνλδίλν 11-6-1912.  
177 The Cyprus Gazette (Extraordinary), 5-6-1912. Αλαδεκνζηεχηεθαλ θαη απφ ηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο, βι. 

εθ. Αιήζεηα, 1-6-1912 θαη εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 26/8-6-1912. Βι. επίζεο ηελ εθδήισζε ηεο πξφζεζεο ηνπ 

Αξκνζηή ζην TNA: CO67/166/16830. Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 21-5-1912. 
178 Γηα ηελ επηζηνιή ηνπ ηνχξθνπ πξεζβεπηή, αιιά θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ ππνπξγείσλ Απνηθηψλ θαη 

Δμσηεξηθψλ, βι. TNA: CO67/166/15059. 
179

 Γηα ηελ πξνζπάζεηα ησλ πνιηηεπηψλ λα ζπλαληήζνπλ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην 

TNA: CO67/167/22775. Ήδε, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1912, ν ηέσο βνπιεπηήο Λεκεζνχ-Πάθνπ Υξηζηφδνπινο 

ψδνο είρε ζπλάληεζε ηφζν κε ηνλ πθππνπξγφ, φζν θαη κε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, φπνπ έζεζε θαη ην ζέκα 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ λεζηνχ. Βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 239-240, φπνπ θαη νη ζρεηηθέο πεγέο. 
180 Πεξηγξαθή ηεο ζπλάληεζεο απηήο ππάξρεη ζην TNA: CO67/168/27100. Βι. επίζεο TNA: 

CO67/167/24695. Δπηζηνιή L. Harcourt πξνο Goold-Αdams, Λνλδίλν 20-8-1912. 
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Παπαπνιπβίνπ αλαθέξεη, ε ζπλάληεζε απηή ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ηεο πνιηηηθήο θξίζεο 

ηνπ 1912, αιιά θαη ηελ απαξρή ηεο επαλαπξνζέγγηζεο ησλ θαηνίθσλ κε ηελ θπβέξλεζε 

ζην λεζί.
181

 

 Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ θαίλεηαη λα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο, σο πξάμε θαιήο ζέιεζεο, 

λα ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλα απφ ηα αηηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ελψπηφλ ηνπ, ηδηαίηεξα απηά πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ αχμεζε ηεο ειιεληθήο εθπξνζψπεζεο ζην λνκνζεηηθφ ζψκα, αθνχ ηα  

επίζεκα κέιε ζε απηφ ήηαλ ήδε κεηνςεθία – νπφηαλ δελ ζα ππήξρε νπνηαδήπνηε 

επίπησζε – αιιά θαη ησλ εμνπζηψλ ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ ζε απηφ.
182

  

Ζ αληίδξαζε ηνπ Αξκνζηή, φκσο, αλέηξεςε ηα ζρέδηά ηνπ. Ο Goold-Adams 

δηαθσλνχζε κε ηελ αχμεζε ησλ βνπιεπηψλ, αθνχ ε θπβέξλεζε εθκεηαιιεπφηαλ ηε 

«καθξφρξνλε θαη αδηάιιαθηε εζληθή αληηπάζεηα» κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, ψζηε λα 

απνθηά ηελ επηζπκεηή πιεηνςεθία ζε απηφ θαη λα κπνξεί λα λνκνζεηεί. Δπηπξφζζεηα, 

πηζαλή αχμεζε ησλ ειιήλσλ κειψλ, ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε θαη ησλ επηζήκσλ κειψλ, 

ζα νδεγνχζε ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη κέρξη ηφηε 

επηδείθλπαλ ερζξηθή ζηάζε απέλαληί ηεο. Έηζη, ε θπβέξλεζε ζα αλαγθαδφηαλ λα ζηξαθεί 

πξνο ηνλ ππνπξγφ γηα λα λνκνζεηεί κε δηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ, θάηη πνπ ζα αχμαλε θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ.  

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζέκα, ν Αξκνζηήο επίζεο αληέδξαζε, ηνλίδνληαο θαη πάιη 

ηελ ερζξηθή, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ζηάζε ησλ ειιήλσλ κειψλ, αιιά θαη ηα ζπλερή 

αηηήκαηά ηνπο γηα έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ λεζηνχ, πνπ επίζεο ζα επέθεξε δπζθνιίεο 

ζηε δηνίθεζή ηνπ. Θεσξνχζε φκσο, φηη έπξεπε λα βξεζεί ηξφπνο λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή 

ησλ αηξεηψλ κειψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θάηη πνπ επηδίσμε θαη ν ίδηνο θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο, παξνπζηάδνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην γηα 

ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ. Σέινο, αθνχ αλέιπζε ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζην λεζί, ηδηαίηεξα κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, νδεγήζεθε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πληάγκαηνο, αθφκε θαη ήζζνλνο 

ζεκαζίαο, ζα επέθεξαλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Αληηζέησο, πξφηεηλε ξηδηθέο αιιαγέο ζε 

απηφ, απμάλνληαο ηελ εμνπζία ηεο θεληξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα δηνηθείηαη ην λεζί 

κε ηνλ νξζφ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ηξφπν. Ο Goold-Adams ζεσξνχζε σο πην 

απνηειεζκαηηθή ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππάξρνληνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
183

  

Με ηηο απφςεηο ηνπ Αξκνζηή ζπκθψλεζαλ θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπ ππνπξγείνπ, νη 

νπνίνη δελ ήζειαλ λα δηαηαξάμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο, ζχκκαρνχο ηνπο ζηελ Κχπξν, 

                                                             
181 Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 238-239. 
182 TNA: CO67/167/24695. Δπηζηνιή L. Harcourt πξνο Goold-Αdams, Λνλδίλν 20-8-1912. 
183 TNA: CO67/167/32247. Δπηζηνιή Goold-Αdams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 3-10-1912. 
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ηνχξθνπο βνπιεπηέο. Δληνχηνηο, κεηά απφ νδεγίεο ηνπ ππνπξγνχ, ν νπνίνο δηαθσλνχζε κε 

ηηο απφςεηο ησλ πθηζηάκελψλ ηνπ – θαπηεξηάδνληαο  ηδηαίηεξα ηελ άπνςή ηνπ Αξκνζηή 

φηη δελ έπξεπε λα παξαρσξεζεί νπνηνδήπνηε επηπιένλ πξνλφκην ζηνπο Έιιελεο, γηαηί 

είλαη «ηαξαμίεο» – θαη έρνληαο ππφςε θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ην ζέκα ζεσξήζεθε ιήμαλ.
184

       

Άμηνλ αλαθνξάο είλαη θαη ην αίηεκα πνπ θαηαηέζεθε ηφζν απφ ηνπο αξκέληνπο 

θάηνηθνπο μερσξηζηά, φζν θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ κε κνπζνπικαληθψλ, 

πιελ ηεο ειιεληθήο, θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνχ ην 1912. Με απηά δεηήζεθε ε εθπξνζψπεζή 

ηνπο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ κε δηθφ ηνπο εθπξφζσπν, παξά ηνλ κηθξφ ηνπο 

αξηζκφ, ελφςεη θαη ηεο επηθείκελεο ζπδήηεζεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ γηα αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ. Οη Αξκέληνη, νη νπνίνη δηαβεβαίσλαλ γηα ηελ απφιπηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, έλησζαλ θαηαπηεζκέλνη απφ ηελ ειιεληθή πιεηνςεθία, 

πνπ εθπξνζσπνχζε νιφθιεξεο ηηο κε κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ.
185

 

 

Ζ ζπληαγκαηηθή αιιαγή ηνπ 1925 

Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, 

επαλέζεζαλ ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ λεζηνχ. Ζ επεξρφκελε 

αλαθήξπμε ηνπ λεζηνχ ζε απνηθία ηνπ ηέκκαηνο, ε απνηπρία ηεο πνιηηηθήο ηεο απνρήο 

θαη ε ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ άλνημαλ θαη πάιη ην ελ ιφγσ θεθάιαην. 

 Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1921, νη Έιιελεο Κχπξηνη αθνινχζεζαλ κηα πνιηηηθή 

αληίζεζεο πξνο ηελ απνηθηαθή θπβέξλεζε, ηνλίδνληαο κε θάζε επθαηξία ην αίηεκά ηνπο γηα 

έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθφ είλαη ην ππφκλεκα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Κπξίιινπ Γ΄, πνπ, σο επηθεθαιήο ηνπ λεντδξπζέληνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ
186

, απέζηεηιε 

πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, κε ην νπνίν ηφληδε φηη κνλαδηθή επηζπκία ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ήηαλ ε έλσζε κε ηελ κεηέξα παηξίδα
187

. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο θαη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο αθελφο ηελ αδπλακία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ λα ζπζπεηξψζεη γχξσ 

ηνπ ηνπο θαηνίθνπο, ιφγσ θαη ηεο πξνδηαγξαθφκελεο απνηπρίαο ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

                                                             
184 Βι. γεληθά ηηο απφςεηο ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ ζην TNA: CO67/167/32247. 
185 Οη επηζηνιέο ήηαλ ζρεδφλ παλνκνηφηππεο, σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη πάλησο φηη, 

ελψ ε αξκεληθή θνηλφηεηα πεξηιήθζεθε ζηελ πξψηε επηζηνιή ζηηο 24-4-1912, πξνθαλψο νη αληηπξφζσπνί 

ηεο ζθεπηφκελνη πεξηζζφηεξν ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, απέζηεηιαλ, έλα κήλα αξγφηεξα (27-5-

1912), επηζηνιή, κε ηελ νπνία αηηνχληαλ, μερσξηζηά, εθπξνζψπεζή ηεο. Οη επηζηνιέο βξίζθνληαη ζην ΚΑΚ: 

SA1:888/1912.    
186 Γηα ηηο δηεξγαζίεο ίδξπζεο ηεο Πνιηηηθήο Οξγάλσζεο, φξγαλν ηεο νπνίαο ήηαλ ην Δζληθφ πκβνχιην, ηνπ 

θαηαξηηζκνχ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηε δξάζε ηεο βι. G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 212 θ.ε. Σν 

θαηαζηαηηθφ δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ Σχπν, βι. «ρέδηνλ Καηαζηαηηθνχ Πνιηηηθήο Οξγαλψζεσο Κχπξνπ», 

εθ. Αιήζεηα, 19-11-1921.  
187 TNA: CO67/208/26823. Δπηζηνιή Fenn πξνο Churchill, Λεπθσζία 24-5-1922, φπνπ επηζπλάπηεηαη ε 
αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, εκεξνκελίαο 7/20-5-1922. Παξαηίζεηαη θαη 

ζην «Αλαθνηλσζέλ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14/27-5-1922. 
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εθζηξαηείαο – ε Μεγάιε Ηδέα ήδε ραξνπάιεπε ζηηο ζηάρηεο ηεο Μηθξάο Αζίαο
188

– αιιά 

θαη ηελ αδηαθνξία ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο ζην λεζί, ε νπνία, κεηά ηελ παξαίηεζε ησλ 

ειιήλσλ κειψλ, πξνθήξπμε ζπκπιεξσκαηηθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηα ηέιε ηνπ έηνπο, ν 

Αξρηεπίζθνπνο, απέζηεηιε πξνο ην ππνπξγείν Απνηθηψλ λέν ππφκλεκα, κε ην νπνίν 

δεηνχζε δηεπξπκέλε απηνδηνίθεζε θαη ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο:  

 Τπνβάιιεη ινηπφλ, εληηκφηαηε, ν ειιεληθφο ηεο Κχπξνπ πιεζπζκφο ηελ παξάθιεζηλ 

φπσο ν πληαγκαηηθφο ηεο Νήζνπ Υάξηεο ηξνπνπνηεζή νχησο ψζηε, ν Κππξηαθφο 

Λαφο λα θαηαζηή θχξηνο ελ ησ ηδίσ απηνχ νίθσ δηά ηεο παξνρήο εηο ηελ ρψξαλ 

πιήξνπο απηνδηνηθήζεσο, ζπκκεηερφλησλ ησλ δχν ζπλνίθσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Διιεληθνχ θαη Σνπξθηθνχ ελ ηε εθηειεζηηθή θαη λνκνζεηηθή εμνπζία ελ ηε Γηνηθήζεη, 

θαη ηαηο δεκνζίαηο ζέζεηο, θαη’ αλαινγίαλ ηνπ πιεζπζκνχ εθαηέξσλ ηνχησλ. 

Σνλίδνληεο εθ κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ ηεο Κχπξνπ πιεζπζκνχ πξφζπκνλ απνδνρήλ 

επηθπιάμεσλ πξνο πξνζηαζίαλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σνπξθηθήο κεηνλφηεηνο, κεζ’ 

εο νχηνο ζα ζπλεξγαζζή εηιηθξηλψο πξνο πξναγσγήλ ηνπ ηφπνπ, ζεσξνχκελ πεξηηηφλ 

λα πξνζζέζσκελ φηη ελ ηε παξνρή ηνπ απηνλνκηαθνχ ηνχηνπ πνιηηεχκαηνο, ν 

Κπβεξλήηεο ζα έρε ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο, επηπιένλ δε δεινχκελ φηη ε 

Νήζνο είλε πξφζπκνο λα δερζή πάζαλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο επηθχιαμηλ δηά ηελ πιήξελ 

πξνζηαζίαλ ησλ ηπρφλ ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ ηεο Απηνθξαηνξίαο ζπκθεξφλησλ.   

 Δπηπιένλ, ηνληδφηαλ ην γεγνλφο ηεο παξαρψξεζεο «επξπηάηνπ απηνλνκηαθνχ 

ηχπνπ πνιηηεχκαηνο» ζε άιιεο απνηθίεο «ησλ νπνίσλ ν θππξηαθφο ιαφο δελ πζηεξεί εηο 

πνιηηηζκφλ θαη αλάπηπμηλ».
189

  

 Σαπηφρξνλα, ην Δζληθφ πκβνχιην, κε δηάγγεικά ηνπ πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ ηεο 

Κχπξνπ, ηνλ θαινχζε λα απφζρεη απφ ηηο πξνθεξπρζείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο, θαηεγνξψληαο ηελ θπβέξλεζε γηα αζέκηηε ζπκπεξηθνξά, αθνχ πξνέβε ζηελ 

πξνθήξπμε εθινγψλ, ελψ εθθξεκνχζε ην αίηεκα πνπ θαηαηέζεθε κε ππφκλεκα πξνο ηνλ 

ππνπξγφ Απνηθηψλ γηα «ρνξήγεζε ζην λεζί πξαγκαηηθψλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ». 

Αλάκεζα ζηα θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ δηαγγέικαηνο ήηαλ φηη πηζαλή 

πξνζέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο επηθείκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζα αθχξσλε ηηο κέρξη 

ηφηε πξνζπάζεηεο πξνθαιψληαο «λαπάγηνλ ησλ αγψλσλ ηνπ ηφπνπ πξνο απφθηεζηλ ησλ 

                                                             
188 Γηα ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζηνπο Κχπξηνπο ε πνξεία ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο ζχκθσλα κε ηε 

βξεηαληθή νπηηθή βι. TNA: CO67/208/54911. Δπηζηνιή Fenn πξνο Churchill, Λεπθσζία 25-10-1922. Γηα 

ηνλ γεληθφηεξν αληίθηππν βι. Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο, ««Καζήθνλ εζληθφλ θαη θηιαλζξσπηθφλ»: Οη 

πξνζπάζεηεο ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ γηα αιιειεγγχε ζηνπο πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο», Υαξάιακπνο 

Υνηδάθνγινπ (επ.), Κχπξνο-Μηθξαζία, Κνηηίδεο Πνιηηηζκνχ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ, ππφ 

έθδνζε. 
189 Σν ππφκλεκα δεκνζηεχηεθε ζηηο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 10/23-12-1922 θαη Διεπζεξία, 7/20-12-1922. Ζ 
αγγιηθή κεηάθξαζή ηνπ πξνσζήζεθε κε ηελ επηζηνιή ηνπ Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-12-

1922 ζην TNA: CO67/208/1091.  
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δεηνπκέλσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ», ελψ ε απνρή ζα έδηλε ην κήλπκα πξνο ηνπο 

Βξεηαλνχο γηα ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο.
190

 

 Ο Αξκνζηήο, ζηε ζπλνδεπηηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ην ππνπξγείν, δηθαηνινγνχζε ηηο 

πην πάλσ ελέξγεηεο πεξίπνπ σο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ εθ κέξνπο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν, θαηά ηε γλψκε ηνπ, βιέπνληαο λα κε ζπγθεληξψλεη ηελ 

απαηηνχκελε ππνζηήξημε απφ ηνπο θαηνίθνπο, αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα λα κεηψλνπλ ηελ ηζρχ ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο ζην λεζί, 

πξνζπαζνχζε λα παξνπζηάζεη έλα λέν πνιηηηθφ πξφγξακκα. Ο Stevenson ζεσξνχζε φηη ην 

ελ ιφγσ ππφκλεκα εηνηκάζηεθε βεβηαζκέλα θαη ρσξίο ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία, ιφγσ ηεο 

πίεζεο πνπ έλησζαλ νη Δζληθνί χκβνπινη απφ ηε κε ιατθή απνδνρή ηεο πνιηηηθήο ηεο 

απνρήο. Πξάγκαηη, αλ θαη κε αξθεηή δφζε ραηξεθαθίαο, ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο 

παξνπζίαδε κε ξεαιηζκφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην λεζί, πνπ δελ νθεηιφηαλ φκσο ηφζν 

ζηελ απφξξηςε απφ ηνλ ιαφ ηεο «απνξξηπηηθήο πνιηηηθήο», φζν ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηελ 

απνγνήηεπζε πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ απνηπρία ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο.
191

      

ζνλ αθνξά ην αίηεκα γηα επξχηεξεο ζπληαγκαηηθέο παξαρσξήζεηο, ν Αξκνζηήο 

ήηαλ αληίζεηνο, ζηεξηδφκελνο θπξίσο ζην ραξαθηήξα ησλ Κππξίσλ, νη νπνίνη δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ νξζά, φπσο ηζρπξίζηεθε:  

Ο ρσξηθφο είλαη αδαήο, απιντθφο, επθνιφπηζηνο θαη θαζφινπ πξνλνεηηθφο. Ο αζηφο 

είλαη εκηκαζήο, πνλεξφο, αιαδφλαο θαη εγσηζηήο. Ο πξψηνο είλαη επραξηζηεκέλνο 

φηαλ δηνηθείηαη, ν ηειεπηαίνο είλαη επηπρήο λα πξνζηαηεχεηαη κε δαπάλε, θίλδπλν θαη 

επζχλε νπνηνπδήπνηε άιινπ εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν κέζν επίπεδν λνεκνζχλεο 

θαη κφξθσζεο ηνπ Κχπξηνπ είλαη ρακειφ, ελψ εθείλνη πνπ δηαζέηνπλ απηά ηα 

πιενλεθηήκαηα ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ, ηα θαηεπζχλνπλ ζρεδφλ απαξεγθιίησο ζε 

αλάμηεο ρξήζεηο. Δλψ δηαζέηεη πνιιά θαιά πξνηεξήκαηα απφ ηα νπνία, θαζφινπ 

επθαηαθξφλεηε είλαη θαη ε παηδαξηψδεο απιφηεηα ζθέςεο θαη έθθξαζεο, θαηά βάζνο 

είλαη έλαο αλαηνιίηεο.  

 Σφληζε ηέινο φηη, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ν θππξηαθφο ιαφο είλαη αλψξηκνο αθφκα θαη 

γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπληαγκαηηθέο παξαρσξήζεηο, πξνηείλνληαο φπσο νπνηαδήπνηε 

επηπξφζζεηε πνιηηηθή ειεπζεξία παξαρσξεζεί, έπξεπε λα εμεηαζηεί κε ζνβαξφηεηα θαη 

κειέηε.
192

  

                                                             
190

 Οιφθιεξν ην δηάγγεικα, πνπ δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο βξίζθεηαη ζηηο εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 10/23-12-1922 θαη Διεπζεξία 7/20-12-1922. Ζ αγγιηθή κεηάθξαζή ηνπ πξνσζήζεθε κε ηελ 

επηζηνιή ηνπ Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-12-1922 ζην TNA: CO67/208/1091. Γηα κηα 

επξχηεξε αλάιπζε ηνπ δηαγγέικαηνο βι. G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 232-233. 
191 Βξίζθεηαη ζην TNA: CO67/208/1091, Δπηζηνιή Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-12-1922.   
192 ην ίδην. 
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 Παξά, φκσο, ηελ αληίζεζή ηνπ απηή, ν Αξκνζηήο Stevenson, ζχκθσλα κε ηνλ 

δηθεγφξν Αληψλην Σξηαληαθπιιίδε, ήηαλ δηαηεζεηκέλνο, ήδε απφ ηνλ Ννέκβξην 1921, λα 

παξαρσξήζεη ζηνπο έιιελεο θαηνίθνπο πιεηνςεθία εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

θαη άιια αθφκε πξνλφκηα, φπσο ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζπγθεθξηκέλεο 

εμαηξέζεηο, θαη δηνξηζκνχο Κππξίσλ ζε πςειέο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο θαη ζην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηθαλνπνηνχληαλ ηα δηαρξνληθά αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ 

θαηνίθσλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο απηνθπβέξλεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπληάγκαηνο πνπ βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία ζηε Μάιηα. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε, ζχκθσλα 

κε ηνλ Βνεζφ Αξρηγξακκαηέα, J. Ellis, ήηαλ ε ζπλελλφεζε κε ηνπο έιιελεο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο, θάηη πνπ νπδέπνηε φκσο ζπλέβεθε, ιφγσ ηεο φμπλζεο ηνπ θιίκαηνο, κεηά ηελ 

πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ θαη ηελ εθινγή ησλ δχν καξσληηψλ θιεξηθψλ, ην 1921.
193

 πσο 

αλαθέξεη θαη ν Γ. Γεσξγαιιίδεο, ε πξνζπάζεηα απηή ηνπ Αξκνζηή είλαη ηδηαίηεξα 

παξάμελε, αθνχ δελ θαίλεηαη λα ππήξρε ε νπνηαδήπνηε πξνζπλελλφεζε θαη έγθξηζε ησλ 

πξάμεψλ ηνπ απφ ην ππνπξγείν Απνηθηψλ.
194

 Δληνχηνηο, αθφκε θαη κέζσ απηήο ηεο 

ερζξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηνπο Έιιελεο, δηαθαίλεηαη θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ βξεηαλνχ 

αμησκαηνχρνπ λα παξαρσξήζεη πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά πξνλφκηα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

λεζηνχ.        

 Ακέζσο κεηά ην ππφκλεκα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηνλ Αξκνζηή 

εηνηκάζηεθε έλα ςήθηζκα απφ ηνλ βνπιεπηή Λεκεζνχ-Πάθνπ Dr. Eyioub Mussa, ην 

νπνίν, αθνινπζψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αληίζεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ, 

εμέθξαδε ηε δηαθσλία ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηφζν ζην δήηεκα ηεο πηζαλήο έλσζεο 

ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, αληηπξνηείλνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ή, ηνπιάρηζηνλ, ζην ante bellum status, φζν θαη ζηελ παξαρψξεζε 

απηνθπβέξλεζεο ζηνπο θαηνίθνπο.
195

 Παξά ην γεγνλφο φηη ν Αξκνζηήο αλέθεξε φηη ην ελ 

ιφγσ ςήθηζκα θπθινθφξεζε γηα ππνγξαθή ζε φια ηα νζσκαληθά ρσξηά ηνπ λεζηνχ, 

εληνχηνηο δελ εληνπίζηεθε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή είδεζε ζηνλ Σχπν. Σφζν ε επηζηνιή ηνπ 

Eyioub, φζν θαη ε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο πηζαλφλ λα ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, σο κέηξν πίεζεο πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, θαη νη κνπζνπικάλνη λα 

κελ πξνέβεζαλ ηειηθά ζηελ ππνγξαθή ηνπ, θνβνχκελνη πηζαλέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

Έιιελεο, ζε κηα πεξίνδν έληνλα πνισκέλνπ θιίκαηνο, ιφγσ θαη ηεο πνξείαο ηεο 

εθζηξαηείαο ζηε Μηθξά Αζία. Αληηζέησο, αλαδεκνζηεχηεθε απφ εθεκεξίδα ηνπ Παξηζηνχ 

                                                             
193 Ζ παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ Α. Σξηαληαθπιιίδε έγηλε κε άξζξα ηνπ ζηελ εθ. Διεπζεξία, 20/3-12-

1921 θαη 27-2-1929.  
194 G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 211-212. 
195 Δπηζπλάπηεηαη ζηελ επηζηνιή ηνπ Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-12-1922 ζην TNA: 

CO67/208/1092. 
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είδεζε, φηη απνζηνιή Κππξίσλ κεηέβε ζηελ Σνπξθία γηα λα δεηήζεη ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ 

κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ο ηνπηθφο ηχπνο, αιιά θαη ην Γξαθείν Σχπνπ ηεο 

Πνιηηηθήο Οξγάλσζεο Κχπξνπ, αληέδξαζε, δηαςεχδνληαο θαη ηνλίδνληαο φηη ζηφρνο ησλ 

4/5 ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ήηαλ ε έλσζή ηνπο κε ηελ Διιάδα.
196

   

Ο Αξκνζηήο ζηε ζπλνδεπηηθή ηνπ επηζηνιή επηζήκαλε ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ 

αηηήκαηα ηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο πξνζηξηβήο αλάκεζα ζηνπο 

Νεφηνπξθνπο θαη ηνπο Παιαηφηνπξθνπο θαη ηελ αληίζεζε ή ππνζηήξημε, αληίζηνηρα, ζηελ 

θηιναγγιηθή πνιηηηθή ησλ νζσκαλψλ θαηνίθσλ.
197

 Σφληδε φηη ην αίηεκα γηα επηζηξνθή 

ζηελ Σνπξθία πξνβαιιφηαλ σο ην αληίπαιν δένο ζηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, 

θαη δελ αθνξνχζε νπνηαδήπνηε δπζαξέζθεηα απέλαληη ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε. ζνλ 

αθνξά ην έηεξν αίηεκα, απηφ πξνεξρφηαλ απφ ην «θιεξνλνκηθφ κίζνο θαη δπζπηζηία», πνπ 

είραλ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο θαη ζην θφβν πνπ ηνπο πξνθαινχζε πηζαλή ειιεληθή 

ππεξνρή εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
198

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε απνηπρεκέλε 

κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία είρε ήδε πξνθαιέζεη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ζηηο 

ειιελνηνπξθηθέο πνιηηηθέο ζρέζεηο ζηελ Κχπξν.  

  Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ, απαληψληαο ζην ππφκλεκα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, ηφληδε φηη 

δελ ζα ιάκβαλε ππφςε ηελ παξάθιεζε γηα παξαρψξεζε απηνδηνίθεζεο ζην ιαφ θαη φηη  

ε Κχπξνο απνιαχεη πληάγκαηνο δη’ νπ θαηέρεη πιείνλα πξνλφκηα ή φιαη ζρεδφλ αη 

ινηπαί Απνηθίαη ηνπ ηέκκαηνο, θαζφηη έρεη κεγάιελ αλεπίζεκνλ πιεηνλνςεθίαλ ελ 

ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ, θαη ελψ ν ππνπξγφο είλε πάληνηε πξφζπκνο κεηά 

ζπκπαζείαο λα εμεηάζε ηελ επηζπκίαλ ηνπ ιανχ πξνο επξπηέξαλ ζπκκεηνρήλ ελ ηε 

δηνηθήζεη ησλ ππνζέζεσλ ηεο Νήζνπ, δελ λνκίδεη φηη αθφκε ε Κχπξνο έρεη θζάζεη εηο 

ηνηνχηνλ βαζκφλ πνιηηηθήο αλαπηχμεσο ήηηο επί ηνπ παξφληνο ζα εδηθαηνιφγεη ηελ 

παξνρήλ κεγαιπηέξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ
199

.  

Ζ ζρεηηθά θπληθή απάληεζε – πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

Αξρηγξακκαηέα κε νδεγίεο ηνπ ππνπξγνχ-, αιιά θαη ε πεξάησζε ηεο εθινγηθήο 

αλακέηξεζεο κε ηελ εθινγή ησλ Δπηαδηθψλ, πνπ επέθεξε ζνβαξφ πιήγκα ζηελ 

αληηδξαζηηθή πνιηηηθή, νδήγεζε ζε έληνλεο αληηδξάζεηο ηφζν ζηνλ Σχπν φζν θαη εληφο 

                                                             
196 Βι. ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα θαη ηελ απάληεζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ζηα άξζξα ηεο εθ. Αιήζεηα, 23-12-

1922 κε ηίηινπο «Ζ Κχπξνο δεηεί ηελ έλσζίλ ηεο κε ηελ Σνπξθίαλ» θαη «Πιεξνθνξίαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Σχπνπ» αληίζηνηρα. Φαίλεηαη πάλησο, ζχκθσλα κε ην πξψην δεκνζίεπκα, φηη κεξηθνί νζσκαλνί θάηνηθνη ηεο 

πξσηεχνπζαο, κέζα ζηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο απφ ηελ επηηπρία ζηε Μηθξά Αζία, κεηέβεζαλ ζηελ Άγθπξα, γηα 

λα δεηήζνπλ απφ ηνλ Κεκάι λα θαηαιάβεη θαη ηελ Κχπξν.   
197

 χκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, ν Eyioub, ν νπνίνο ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ Καδή θαη ηνλ Μνπθηή, δξνχζε 

απφ «ηνπηθή πνιηηηθή δήιεηα» έλαληη ζην βνπιεπηή, αληηπξφζσπν θαη ηακία ηνπ Evcaf, Irfan Bey. 
198 TNA: CO67/208/1092. Δπηζηνιή ηνπ Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-12-1922.  
199 Ζ επηζηνιή ηνπ πξνζσξηλνχ Αξρηγξακκαηέα C.H. Hart-Davis πξνο ηνλ Αξρηεπίζθνπν, εκεξνκελίαο 9-2-
1923, δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν. Βι. εθ. Αιήζεηα, 27-1-1923 θαη εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 28/10-2-

1923. 
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ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ. ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο εληνπίζηεθαλ, επψλπκα θαη 

αλψλπκα, άξζξα πνπ θαηέθξηλαλ ηδηαίηεξα ηνλ κεησηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ραξαθηήξηζε 

ηνπο Κχπξηνπο ν ππνπξγφο, επηξξίπηνληαο επζχλεο θαη ζηνλ ίδην ηνλ Αξκνζηή, ελψ 

ηφληδαλ παξάιιεια φηη ε θίλεζε απηή ζσξάθηζε ην Δζληθφ πκβνχιην θαη ηελ πνιηηηθή 

ηνπ κε ηε ιατθή επηδνθηκαζία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν ηνπ Ησάλλε Μ. Μπξηάλζε, 

ν νπνίνο ζπλέθξηλε ηελ απάληεζε ηνπ Churchill ην 1907, πνπ ηφληδε ηελ πνιηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ βνπιεπηψλ θαη ην ζεβαζκφ ηνπο πξνο ην ελσηηθφ θίλεκα κε ηελ απάληεζε 

ηνπ Devonshire ην 1923.
200

       

 Ζ επίζεκε απάληεζε πξνήιζε απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχξηιιν Γ΄, κε λέν 

ππφκλεκα, πνπ θαηήγγεηιε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εθινγέο σο 

αληηζπληαγκαηηθέο, ηνλίδνληαο φηη ε κεδακηλή πξνζέιεπζε ησλ ςεθνθφξσλ απνδείθλπε 

ην «αζζελέο ζπληαγκαηηθφ ζχζηεκα», δεηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε ζχζηαζε «εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο» πνπ ζα εμέηαδε ηηο ζπλζήθεο ζην λεζί.
201

 Ο Αξκνζηήο πξφηεηλε, θαη έγηλε 

απνδεθηφ απφ ην ππνπξγείν, λα ζηαιεί απάληεζε πνπ λα αλαθέξεη φηη νη Βξεηαλνί δελ 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πξνβνχλ ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Ο Stevenson, ν νπνίνο ήηαλ 

ηδηαίηεξα επηθξηηηθφο απέλαληη ζηνπο παιηνχο πνιηηεπηέο, επηζήκαλε φηη πηζαλφο δηνξηζκφο 

κηαο ηέηνηαο επηηξνπήο ζα έπιεηηε ην θχξνο ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ, ελψ ζα 

παξνπζηαδφηαλ απφ ηνπο ηνπηθνχο εγέηεο σο ακθηζβήηεζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ 

Βξεηαλψλ.
202

 Σηο απφςεηο ηνπ Αξκνζηή ήξζε λα ππνζηεξίμεη κηα επηζηνιή ελφο θαηνίθνπ 

Κεξχλεηαο, ξάθηε ζην επάγγεικα, «αηφκνπ ρσξίο θάπνηα ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα», φπσο 

ν Stevenson ηνλ ραξαθηήξηζε. ε απηήλ ν θεξπλεηψηεο ξάθηεο, αλάκεζα ζε άιια, 

επέθξηλε ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε γηαηί κε ηηο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο πνπ παξαρψξεζε, 

είρε πιεγψζεη ηνλ θππξηαθφ ιαφ, αθνχ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο 

κνξθσκέλνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη εθιέγνληαη ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην γηα λα 

εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Καη’ επέθηαζε, πξφηεηλε ηελ εμαίξεζε ησλ δηθεγφξσλ 

απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ηε κείσζε ησλ θφξσλ, γηα ηελ απφθηεζε εθινγηθψλ 

δηθαησκάησλ απφ πεξηζζφηεξνπο λένπο.
203

 Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Αξκνζηή ήηαλ μεθάζαξε. Ζ 

                                                             
200 Ησάλλεο Μ. Μπξηάλζεο, «Δπίζεκνο απάληεζηο εηο ηελ απάληεζηλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18/3-3-1923. 

Βι. επίζεο ελδεηθηηθά ηα άξζξα «Παζεηηθή αληίδξαζηο», εθ. Αιήζεηα, 3-2-1923, «Δπί ηνπ ππνπξγηθνχ 

εγγξάθνπ» θαη «Δπί ηεο απαληήζεσο ηνπ ππνπξγνχ εηο ην θππξ. ππφκλεκα», εθ. Αιήζεηα, 10-2-1923, «Αη 

απηφλνκνη αγγιηθαί θηήζεηο θαη ε Κχπξνο» θαη Θενθάλεο Θενδφηνπ, «Ζ απάληεζηο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 28/10-2-1923. 
201 Σελ απνζηνιή επηηξνπήο ππνζηήξημαλ κε άξζξα ζηνλ ηχπν νη θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ, βι. ελδεηθηηθά Θενθάλεο Θενδφηνπ, «Δπηβεβιεκέλε απνζηνιή εμεηαζηηθήο επηηξνπήο», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 4/17-3-1923. 
202 Σν ππφκλεκα θέξεη εκεξνκελία 8/21-1-1923, αιιά απνζηάιεθε ζηνλ Αξκνζηή κφιηο ζηηο 17-2-1923, 

ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο επίζεκεο απάληεζεο ηνπ ππνπξγνχ. Βι. TNA: CO67/210/15425. Δπηζηνιή 

Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 11-3-1923, φπνπ επηζπλάπηεηαη ην ππφκλεκα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ.  
203 Ζ επηζηνιή ηνπ Νηθφια Οηθνλφκνπ, εκεξνκελίαο 19-2-1923, επηζπλάπηεηαη ζηελ επηζηνιή Stevenson 

πξνο Devonshire, Λεπθσζία 11-3-1923, ζην TNA: CO67/210/15424. 
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απνζηνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο – ε νπνία είρε θηάζεη ζηελ Αξρηγξακκαηεία πνιχ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνο ην ππνπξγείν – ηελ ίδηα κέξα θαη 

ηαπηφρξνλα κε ην ππφκλεκα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, έγηλε, αθελφο γηα λα ελδπλακψζεη ηηο 

αξκνζηεηαθέο απφςεηο, αθεηέξνπ γηα λα απνδπλακψζεη ην ελ ιφγσ ππφκλεκα.    

 Πέξαλ ηνπ πην πάλσ ππνκλήκαηνο, ν Αξρηεπίζθνπνο εηνίκαζε θαη απέζηεηιε θαη 

άιιν ππφκλεκα-δηακαξηπξία γηα ηελ ππνπξγηθή απάληεζε, crambe repetita (= πηζηή 

επαλάιεςε) θαηά ηνλ Αξκνζηή. χκθσλα κε απηφ, ην Δζληθφ πκβνχιην ζεσξνχζε 

αλεπηηπρή ηε ζχγθξηζε κε άιιεο απνηθίεο, αθνχ έλα ζθάικα πνπ γηλφηαλ αιινχ, δελ 

έπξεπε λα επαλαιακβάλεηαη. Χο πξνο ηελ επξεία «αλεπίζεκε» εθπξνζψπεζε εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, πνπ ν ππνπξγφο επηθαιείην, ν Αξρηεπίζθνπνο ηνλ θάιεζε λα εμεηάζεη ηηο 

ζπκκαρίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηφ θαη πνπ θαζηέξσλαλ ηελ πιεζπζκηαθή 

πιεηνςεθία ζε βνπιεπηηθή κεηνςεθία, ελψ αθφκα θαη κηα πιεηνςεθνχζα απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ εηίζεην ζε αίξεζε απφ ηνλ Αξκνζηή, ζχκθσλα κε ην πληαγκαηηθφ Υάξηε 

ηνπ 1882, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο εμνπζίεο ηνπ. Σέινο, ε έληνλε εμσθνηλνβνπιεπηηθή 

πνιηηηθή δξάζε πνπ επηδείθλπαλ νη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ, ηφζν κέζσ ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ, φζν θαη παιαηφηεξα, απαληνχζε απφ κφλε ηεο ζηελ θαηεγνξία γηα κεησκέλε 

πνιηηηθή αλάπηπμε.
204

  

 Ζ ζχγθιεζε ηεο «Γ΄ Δζληθήο ησλ Κππξίσλ πλειεχζεσο», ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 

1923, πέξαλ ηεο επαλαδηαηχπσζεο ησλ αηηεκάησλ γηα κεηαξξπζκίζεηο, κέρξη ηελ επίηεπμε 

ηεο έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, ηαπηφρξνλα, εμνπζηνδφηεζε ηνλ παιαηφ πνιηηεπηή 

πχξν Αξανχδν φπσο κεηαβεί ζην Λνλδίλν. Δθεί, ζα επεδίσθε ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ, γηα λα ηνπ παξαδψζεη ην ζρεηηθφ ςήθηζκα, αιιά θαη άιιεο θαη’ ηδίαλ 

ζπλαληήζεηο κε αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην 

λεζί θαη ηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ.
205

  

 Ο Αξανχδνο, ν νπνίνο έθηαζε ζην Λνλδίλν ζηα ηέιε Ηνπιίνπ 1923, κε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ηνλ ελεκέξσλε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ηνπ 

θνηλνπνηνχζε ην ελ ιφγσ ςήθηζκα. ηελ πνιπζέιηδή ηνπ απηή επηζηνιή, αλέιπζε, θαηά 

παξάγξαθν, ηα αηηήκαηα ηνπ ςεθίζκαηνο. ζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

ειεπζεξηψλ, αληηπαξέβαιε δηάθνξα ζηνηρεία γηα λα απνδείμεη φηη ν θππξηαθφο ιαφο είρε 

θηάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πνιηηηθήο σξηκφηεηαο ψζηε λα δηεθδηθήζεη επξχηεξεο 

πνιηηηθέο ειεπζεξίεο: παξέζεζε ζηνηρεία γηα ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ θαη δηαβεβαηψζεηο γηα ην ζεβαζκφ ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηελ ηνπξθηθή 

                                                             
204 TNA: CO67/210/18839. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 6-4-1923, φπνπ επηζπλάπηεηαη 

ην ππφκλεκα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ εκεξνκελίαο 10/23-3-1923. Σν ππφκλεκα δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ Σχπν, 
βι. εθ. Αιήζεηα, 30-3-1923. 
205 Γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα ςεθίζκαηα ηεο πλέιεπζεο βι. εθ. Αιήζεηα, 8-6-1923. 
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κεηνλφηεηα. Καηήγγεηιε, επηπξφζζεηα, ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζην λεζί γηα ηελ πνιηηηθή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαη ην πξφζθαην εθινγηθφ απνηέιεζκα. Εήηεζε, ηέινο, κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα πιεζπζκηαθή αλαινγία, αχμεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζε 

δψδεθα.
206

 

 Ο Αξκνζηήο Stevenson, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην Λνλδίλν γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, 

εηνίκαζε θαη απηφο εηδηθφ έγγξαθν, ζρνιηάδνληαο μερσξηζηά θάζε κηα παξάγξαθν ηνπ 

ςεθίζκαηνο. ζνλ αθνξά ηα ζρεηηθά κε ην ζχληαγκα αηηήκαηα, ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο 

ηφληδε φηη ηφζν νη Έιιελεο, φζν θαη νη Σνχξθνη, δελ ήηαλ ηθαλνί λα αζθήζνπλ ζσζηή 

δηνίθεζε ζην λεζί, θπξίσο ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο «αιιειναπέρζεηαο». 

Δμάιινπ, ηζρπξηδφηαλ, ε κε ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ δεκαξρείσλ 

επηβεβαίσλαλ ηελ πην πάλσ άπνςε. Δληνχηνηο, σο έλα πξψην βήκα γηα ηελ απφθηεζε 

πνιηηηθήο, αιιά θαη δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ν Αξκνζηήο πξφηεηλε ηελ παξαρψξεζε 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζηνπο Κχπξηνπο, θάηη πνπ ν ίδηνο είρε ήδε θάλεη κε επηηπρία.
207

    

 Δπηπξφζζεηα, ν Αξανχδνο, ζηηο 30 Ηνπιίνπ 1923, είρε ζπλάληεζε ζην ππνπξγείν 

Απνηθηψλ κε ηνλ πθππνπξγφ Απνηθηψλ, W. Ormsby Gore, ηνλ Αξκνζηή Stevenson θαη ηνλ 

αμησκαηνχρν ηνπ ππνπξγείνπ Ellis, φπνπ επαλέιαβε ηα αηηήκαηα ηνπ ςεθίζκαηνο 

αλαιπηηθά.
208

 

 Ζ απάληεζε απφ ην ππνπξγείν ζηάιζεθε δχν βδνκάδεο κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπο, 

φπνπ, αξρηθά ηνληδφηαλ φηη κεηά θαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 1915 γηα ηελ έλσζε 

ηνπ λεζηνχ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ην ελ ιφγσ δήηεκα ζεσξείην ιήμαλ. ζνλ 

αθνξά ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ εμνπζηψλ ζηνπο Έιιελεο, ην ππνπξγείν ήηαλ ζεηηθφ, 

ηφζν γηα ην ελδερφκελν αχμεζεο ησλ ειιήλσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηαπηφρξνλε 

φκσο αχμεζε θαη ησλ επίζεκσλ κειψλ, ψζηε λα ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζην 

ηνπξθηθφ ζηνηρείν ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ζην δηνξηζκφ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ Διιήλσλ ζε 

πςειέο ζέζεηο ηεο απνηθηαθήο κεραλήο, κε βάζε πάληα ην θνηλφ ζπκθέξνλ.
209

 Έηζη, γηα 

πξψηε θνξά, ηέζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο ε πηζαλφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο 

ζην λεζί, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, αθήλνληαο ηαπηφρξνλα αλνηθηφ 

ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζήο ηνπ. Σαπηφρξνλα, φκσο, ζπλερηδφηαλ ε επίθιεζε 

ηεο αζθάιεηαο ησλ ηνχξθσλ θαηνίθσλ, σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαρψξεζε 

                                                             
206 TNA: CO67/211/37447. Δπηζηνιή Αξανχδνπ πξνο Devonshire, Λνλδίλν ρρ., φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη ην 

ςήθηζκα ζηα ειιεληθά. 
207 TNA: CO67/211/37447. Μλεκφλην Stevenson, 29-7-1923. 
208 Γηα ηε ζπλάληεζε απηή βι. TNA: CO67/211/37447. εκείσκα H.J. Read, 31-7-1923.  
209 ΚΑΚ:SA1:1338/1923. Δπηζηνιή Read πξνο Αξανχδν, Λνλδίλν 14-8-1923. 
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επξχηεξσλ πνιηηηθψλ εμνπζηψλ ζηνπο Έιιελεο, θάηη γηα ην νπνίν δηακαξηπξήζεθε, ζρεδφλ 

αθαξηαία, ν Αξανχδνο.
210

 

 Ζ αληίδξαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ππήξμε επίζεο άκεζε. Παξά ηελ εθδήισζε 

ηεο απνγνήηεπζεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ ππνπξγηθή απάληεζε ζην ελσηηθφ αίηεκα, νη 

έιιελεο χκβνπινη έθαλαλ απνδεθηέο ηηο πξνηεηλφκελεο ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

εθθξάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο δήισζαλ, ηελ επηζπκία ηνπο γηα απνθαηάζηαζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηελ νκαινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ζην 

λεζί. Ζ απνδνρή απηή, φκσο, ζα γηλφηαλ ππφ ηνλ φξν ηεο άκεζεο δηάιπζεο ηνπ 

ππάξρνληνο πκβνπιίνπ θαη ηελ πξνθήξπμε λέσλ εθινγψλ. Δπηπξφζζεηα, πξνηάζεθε 

φπσο, θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ζην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην δηνξηζκνχ κηαο «νηθνλνκηθήο επηηξνπήο», κε ζηφρν ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλέθππηαλ, αιιά θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
211

 Με απηή ηελ 

παξαρψξεζε απφ κέξνπο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, αλαγλσξηδφηαλ έκκεζα ε ιαλζαζκέλε 

αληηδξαζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείην κέρξη ηφηε θαη ηαπηφρξνλα εγθαηληαδφηαλ κηα λέα 

επνρή ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο απνηθηαθέο αξρέο. Σαπηφρξνλα, φκσο, κε ηελ πξφηαζε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, αθελφο δνθηκαδφηαλ ε επειημία ησλ Βξεηαλψλ γηα επηπξφζζεηε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, αθεηέξνπ γηλφηαλ πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. Πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί 

θαη ε δηπισκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Αξανχδνπ, ν νπνίνο, παξά ην αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ 

έθεξε ε απνζηνιή ηνπ, απέδεημε εληφο ηνπ ππνπξγείνπ ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ 

επηδίσθαλ νη Έιιελεο κε ηνπο Βξεηαλνχο θαη βνήζεζε ζηελ αλαζέξκαλζε ησλ πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ.
212

      

   Ο Αξκνζηήο, ν νπνίνο ελεκεξψζεθε γηα ηηο βξεηαληθέο πξνθαηαξθηηθέο 

παξαρσξήζεηο, ζπκθψλεζε ηφζν κε ηελ αχμεζε ησλ κειψλ, φζν θαη κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Αξανχδνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Πξφηεηλε παξάιιεια, ζε κηα πξνζπάζεηα πίεζεο 

πξνο ηα αηξεηά κέιε, ηελ ππνρξεσηηθή, κέζσ θαη ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, δήισζε 

φξθνπ πίζηεο πξνο ην ηέκκα. Δπηζήκαλε φκσο έλα ζεκείν, ην νπνίν πηζαλφλ λα επέθεξε 

αληηδξάζεηο ζην κέιινλ θαη είρε λα θάλεη κε ηελ αλαθνξά ζηελ επηζηνιή πξνο ηνλ 

Αξανχδν ζε Έιιελεο γηα ηα, σο ηφηε, «κε-κσακεζαληθά κέιε». Μία ηέηνηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, ζα απέθιεηε ηηο ππφινηπεο 

ζξεζθείεο ηνπ λεζηνχ.
213

 

                                                             
210 TNA: CO67/211/40950. Δπηζηνιή Αξανχδνπ πξνο Ormsby Gore, Λνλδίλν 16-8-1923. 
211 TNA: CO67/211/44234. Δπηζηνιή Αξανχδνπ πξνο Devonshire, Λνλδίλν 5-9-1923. 
212 Δλδεηθηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Ellis ζηηο 19-9-1923 ζην TNA: CO67/211/44234. 
213 TNA: CO67/211/46409. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Ormsby Gore, Λνλδίλν 19-9-1923. Γηα ην ελ ιφγσ 

δήηεκα δηαρξνληθά, βι. ην ζρεηηθφ ππνθεθάιαην. 
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 Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κχπξν, ν Stevenson εηνίκαζε έλα κλεκφλην κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ γηα ζεκεία ηνπ ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ έπξεπε λα 

ηξνπνπνηεζνχλ. Πέξαλ ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ην εθινγηθφ ζψκα θαη ηηο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα, ν Αξκνζηήο επέκελε ζηελ 

ππνρξεσηηθή νξθσκνζία ησλ κειψλ γηα πίζηε πξνο ην ηέκκα, ελψ ηφληδε θαη ηελ αλάγθε 

γηα αλάινγε ηξνπνπνίεζε θαη ησλ δηαζθαιηζκέλσλ πνζψλ, χζηεξα θαη απφ ηελ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζήκσλ κειψλ. Πξφηεηλε επίζεο ηε δηαγξαθή ηνπ άξζξνπ, κε ην νπνίν 

ν Αξκνζηήο δελ είρε ηελ εμνπζία λα ζπλαηλέζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

θνξνινγίαο, ρσξίο ηε βαζηιηθή έγθξηζε, θάηη πνπ επέθεξε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο 

ζηε δηνίθεζε. Σέινο, ππνζηήξημε μαλά ηελ πξφηαζε ηνπ Αξανχδνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

«νηθνλνκηθήο επηηξνπήο», αλ θαη δελ ρξεηαδφηαλ λα ελζσκαησζεί ζην ζρεηηθφ δηάηαγκα, 

αθνχ ν δηνξηζκφο ηεο κπνξνχζε λα γίλεη ζηα πιαίζηα κηαο απιήο αλαθνίλσζεο.
214

 

 Καηά ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηηο πην πάλσ ηξνπνπνηήζεηο, πξψηνο ν αμησκαηνχρνο ηνπ 

ππνπξγείνπ Απνηθηψλ E. Howell επηζήκαλε φηη, ελφςεη θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην λεζί 

πξνζαξηήζεθε ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία θαη ζα είρε ην θαζεζηψο απνηθίαο, δελ 

ρξεηαδφηαλ ε έθδνζε Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ, αιιά Letters Patent (Αλνηθηψλ 

Γξακκάησλ) πνπ ζα πξνλννχζαλ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ γεληθφηεξα, ελψ επηβαιιφηαλ 

ε έθδνζε Οδεγηψλ θαη μερσξηζηνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, δίλνληαο έηζη ην έλαπζκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο.
215

      

 Σν ππνπξγείν Απνηθηψλ ρξεηάζηεθε ζρεδφλ έλα ρξφλν κέρξη λα νινθιεξψζεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζρεηηθψλ πξνζρεδίσλ, ηα νπνία, αθνχ παξνπζίαζε ζηνλ Αξκνζηή ζην 

Λνλδίλν, φπνπ βξηζθφηαλ θαη πάιη ην θζηλφπσξν ηνπ 1924, ηα απέζηεηιε ζην λεζί γηα ηηο 

απφςεηο θαη ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο.
216

 Ζ επηθχξσζε ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, 

φπνπ αλαγλσξηδφηαλ ε πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, αιιά 

θπξίσο ε αιιαγή ζηελ θπβέξλεζε, κε ηελ νιηγφκελε αλάιεςε ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ 

απφ ηνλ Δξγαηηθφ James Henry Thomas, ηνλ Ηαλνπάξην 1924, επέβαιαλ ηελ θαζπζηέξεζε 

απηή.  

 Ο Αξκνζηήο, αθνχ κειέηεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο J.C. 

Howard, ηα πξνζρέδηα ησλ Letters Patent γηα ηε δηνίθεζε ηεο απνηθίαο ηεο Κχπξνπ, ησλ 

Βαζηιηθψλ Οδεγηψλ θαη ηνπ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ελεκέξσζε ην ππνπξγείν φηη είρε νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο κφλν γηα ην ηξίην 

                                                             
214

 TNA: CO67/210/53472. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-10-1923. 
215 TNA: CO67/210/53472. εκείσκα E. Howell, 13-11-1923. Γηα ηε ζεκαζία ησλ ελλνηψλ απηψλ βι. Μ. 

Wight, The Development, φ.π., ζζ. 141-144. Σππηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Wight, ην γεγνλφο φηη πιένλ ε 

δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ δελ ζα ζηεξηδφηαλ ζηνλ Foreign Jurisdiction Act, αιιά ζην Settlements Act, επέβαιιε 
θαη ηελ έθδνζε Letters Patent, αληί Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ.  
216 Βι. γεληθά ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα ζεκεηψκαηα ζην TNA: CO67/213/41949. 
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πξνζρέδην. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ελψ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ πην πάλσ πξνζρεδίσλ 

ζην ππνπξγείν, ν Αξκνζηήο δελ πξνέβαιε νπνηαδήπνηε έλζηαζε ζε θάπνην άξζξν, 

εληνχηνηο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην λνκηθφ ηνπ ζχκβνπιν, εληνπίζηεθαλ θάπνηα 

ζηνηρεία πνπ πηζαλφλ λα δπζθφιεπαλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο ηνπ Αξκνζηή αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, φπσο ε κέρξη ηφηε εκπεηξία επέβαιιε, θαη φρη πνιηηηθέο 

απνθάζεηο.
217

 Δμάιινπ, φπσο ν αμησκαηνχρνο ηoπ ππνπξγείνπ Α. Dowe ηφληζε, ην θχξην 

ζεκείν πνιηηηθήο πνπ πξνσζείην, ε αχμεζε δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ «κε-κσακεζαλψλ» 

βνπιεπηψλ, επηηπγραλφηαλ.
218

  

 Οη αμησκαηνχρνη ηνπ ππνπξγείνπ ελέθξηλαλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηηο 

πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηε Λεπθσζία, αλ θαη είραλ ηηο 

επηθπιάμεηο ηνπο γηα ηηο ππφινηπεο παξαηεξήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ην εθινγηθφ ζψκα θαη 

ηηο πεξηθέξεηεο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ.
219

 Έηζη, κεηά ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ηα 

ηξία έγγξαθα ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ δηαβηβάζηεθαλ ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα 

έγθξηζε θαη αθνινχζσο ζηάιζεθαλ ζην λεζί, ζηηο 30 Μαξηίνπ 1925. Ζ ηζρχο ησλ 

Αλνηθηψλ Γξακκάησλ θαη ησλ Βαζηιηθψλ Οδεγηψλ ζα άξρηδε κφιηο δηαβάδνληαλ θαη 

θνηλνπνηνχληαλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ λεζηνχ θαη δεκνζηεχνληαλ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα.
220

 Αληίζεηα, ην Γηάηαγκα γηα ην λέν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζα ηίζεην ζε ηζρχ 

ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ θπβεξλήηε, νπφηαλ ζα θαηαξγνχζε ην 

πξνεγνχκελν.
221

  

 ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1925 ιίγν, δειαδή, πξηλ ηε δεκνζίεπζε ησλ πην πάλσ 

εγγξάθσλ θαη ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπο, ηα δχν εθιεγκέλα κε κσακεζαληθά κέιε 

καξσλίηηθεο θαηαγσγήο, ν Ησάλλεο Μηραήι Cirilli θαη ν Ησζήθ Μηραήι 

                                                             
217 TNA: CO67/213/55760. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Amery, 14-11-1924, φπνπ επηζπλάπηεηαη ε λνκηθή 

αλαθνξά ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο J.C. Howard θαη ην δηνξζσκέλν πξνζρέδην ηνπ Γηαηάγκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ζην λεζί αθνξνχζαλ ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηζρχνληνο 

ηξφπνπ εθινγήο, απνξξίπηνληαο ηελ ηξνπνπνίεζε γηα ηε ρξήζε θαιπψλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο 

κφξθσζεο ησλ θαηνίθσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο εθινγηθέο ελζηάζεηο θαη ηα πξφζηηκα ζε 

πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα παξαπηψκαηα θαηά ηηο εθινγέο, θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ληθψζαο ςήθνπ ζηνλ 
Έθνξν Δθινγήο ζε πηζαλή απφιπηε ηζνςεθία.  
218 TNA: CO67/213/41949. εκείσκα Α. Dawe, 5-9-1924. 
219 Βι. ηα ζεκεηψκαηα ζην TNA: CO67/213/55760. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ν αμησκαηνχρνο ηνπ 

ππνπξγείνπ Ellis δηαθσλνχζε κε ηε κε ρξήζε θαιπψλ ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, αθνχ ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα δελ δηαζθάιηδε ηε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ, θάηη πνπ εθκεηαιιεχνληαλ νη δηθεγφξνη θαη νη 

ηνθνγιχθνη, αιιά εκπηζηεπφκελνο ηελ θξίζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ Αξκνζηή απνδέρηεθε ηειηθά ηε κε 

κεηαηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο.  
220

 Ο Αξρηγξακκαηέαο έδσζε νδεγίεο ζε φινπο ηνπο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο φπσο δηαβάζνπλ δεκφζηα θαη 

ηνηρνθνιιήζνπλ ζην Γηνηθεηήξην ζηηο 9 ε ψξα ηεο 1εο Μαΐνπ 1925 ηα Letters Patent, ελψ ζηελ ηειεηή απηή 

ζα έπξεπε λα δψζνπλ ην παξφλ ηνπο απνζπάζκαηα ηεο ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο, θπβεξλεηηθνί 

αμησκαηνχρνη θαη ην θνηλφ. Βι. ΚΑΚ: SA1:1338/1923. Δπηζηνιή Αλ. Αξρηγξακκαηέα πξνο Δπαξρηαθνχο 
Γηνηθεηέο, Λεπθσζία 23-4-1925.  
221 ΚΑΚ: SA1:1338/1923. Δπηζηνιή Ormsby Gore πξνο Stevenson, Λνλδίλν 30-3-1925. 
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Σξηαληαθπιιίδεο,
222

 κε επηζηνιή ηνπο αηηνχληαλ κηα ζέζε ζην ππφ ίδξπζε λέν πκβνχιην 

γηα ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ αλήθαλ νχηε ζηνπο Έιιελεο νχηε ζηνπο Σνχξθνπο, 

αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε θαη παιαηφηεξα, ηo 1912, φπσο έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ.
223

 Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ελ δσή Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ε πξνζπάζεηα γηα εθκεηάιιεπζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο Βξεηαλνχο ηφζν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φζν, θαη ηδηαίηεξα, 

θαηά ηελ εθινγή ηνπο, ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη γηα ην αίηεκά ηνπο απηφ. Ο Αξκνζηήο, 

πξνσζψληαο ην, δελ ην ππνζηήξημε γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: α) ην πιεζπζκηαθφ ηνπο 

κέγεζνο δελ επέηξεπε θάηη ηέηνην (ζηελ απνγξαθή ηνπ 1921 απνηεινχζαλ κφιηο ην 1,43%) 

θαη β) ζεσξνχζε αδηαλφεην λα θαζφξηδαλ απηνί, κε ηελ ςήθν ηνπο, ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ θαη ησλ κσακεζαλψλ απφ ηε κηα θαη ησλ κε-

κσακεζαλψλ απφ ηελ άιιε, ηελ ηειηθή απφθαζε.
224

 

 Σν ζρεηηθφ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ δηάηαγκα 

εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1925 θαη δεκνζηεχηεθε ζε 

Παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο 1
εο

 Μαΐνπ 1925.
225

 Σν 43
ψλ

 άξζξσλ δηάηαγκα 

πξνέβιεπε φια ηα κέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαλ γηα ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο είραλ ζπδεηεζεί κεηαμχ ησλ 

αμησκαηνχρσλ ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ θαη ζηε Λεπθσζία. Σελ ίδηα εκέξα 

δεκνζηεχηεθαλ ηφζν ηα Letters Patent γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο Κχπξνπ ζε Απνηθία ηνπ 

ηέκκαηνο, φζν θαη νη Οδεγίεο πξνο ηνλ Κπβεξλήηε, φπσο κεηνλνκάζηεθε ν Μέγαο 

Αξκνζηήο, θαη ν δηνξηζκφο ηνπ.
226

  

 Ζ αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ ήηαλ άκεζε, αθνχ ν Αξρηεπίζθνπνο, θαηά ηελ ηειεηή 

ηεο αλαθήξπμεο ηεο Κχπξνπ ζε απνηθία, παξέδσζε έγγξαθν δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ 

δηνηθεηή Λεπθσζίαο, κε ηειηθφ απνδέθηε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, φπνπ εμέθξαδε ηελ ιχπε 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ην γεγνλφο φηη ην λεζί δελ είρε αθφκα ελσζεί κε ηελ 

Διιάδα.
227

 Δπηπξφζζεηα, ζε δηήκεξε έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

αθνινχζεζε, εθδφζεθε ςήθηζκα δηακαξηπξίαο, φπνπ αθελφο επαλαιήθζεθε ην 

πεξηερφκελν ηνπ παξαδνζέληνο εγγξάθνπ, αθεηέξνπ ηνλίζηεθε ε δπζαξέζθεηα ησλ 

Διιήλσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ «ζθησδψλ δηθαησκάησλ» πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ, κε 

ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ Αξκνζηή θαη κε ηε κε παξαρψξεζε ζηα αηξεηά κέιε ηνπ 

                                                             
222 Γηα ηελ εθινγή ηνπο βι. ην ζρεηηθφ θεθάιαην. 
223 TNA: CO67/214/10999. Δπηζηνιή Cirilli θαη Σξηαληαθπιιίδε πξνο Amery, Λεπθσζία 14-2-1925, φπνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη νη ιφγνη πνπ ηνπο ψζεζαλ λα ηελ απνζηείινπλ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα ηέζεθε ππφςε 

ηνπ Αξκνζηή ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο δχν εθπξνζψπνπο ησλ Μαξσληηψλ ήδε απφ ηνλ Μάξηην 1922, βι. 

ζρεηηθά ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:635/1922. 
224 TNA: CO67/214/10999. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Amery, Λεπθσζία 23-2-1925. 
225 Ζ επηινγή ηεο Πξσηνκαγηάο θαίλεηαη λα έγηλε εληειψο ηπραία, κεηά απφ ζπλελλφεζε ηεο θπβέξλεζεο ζην 

λεζί κε ην ππνπξγείν. Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/214/18181.   
226 The Cyprus Gazette Extraordinary no.2, αξ. 1693, 1-5-1925.  
227 Δθ. Αιήζεηα, 8-5-1925. 
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δηθαηψκαηνο λα πξνηείλνπλ ςήθηζκα ή λφκν ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δπηπξφζζεηα, 

ην Δζληθφ πκβνχιην δηακαξηπξήζεθε γηα ηε ζπλέρηζε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο 

θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, έραζε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα πνπ είρε πξνεγνπκέλσο έλαληη ηεο ηνπξθηθήο.
228

 χκθσλα κε ηνλ 

Stevenson, ν νπνίνο ην πξνψζεζε πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ 

ςεθίζκαηνο επαλαιακβαλφηαλ ζπρλά κέρξη ηφηε, αλ θαη γηα πξψηε θνξά εηίζεην ην 

δήηεκα ηεο γιψζζαο, ην νπνίν ζεσξνχζε σο ειάζζνλνο ζεκαζίαο γηα λα πξνζηεζεί ζε έλα 

ζνβαξφ παξάπνλν, θάηη πνπ ππνδήισλε θαη ην «πιαζκαηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ην ελ ιφγσ ςήθηζκα».
229

 Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ην παξαρσξεζέλ 

χληαγκα δελ ηθαλνπνηνχζε ηελ ειιεληθή πιεπξά, αθνχ κφλνο ηνπο ζηφρνο ήηαλ ε έλσζε 

κε ηελ Διιάδα. Δληνχηνηο, ε έθδνζε ηνπ ςεθίζκαηνο δελ απνζθνπνχζε θπξίσο ζηελ 

έθθξαζε ηεο δπζαξέζθεηαο πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, κε ηελ νπνία έκκεζα είραλ 

ζπκθσλήζεη (βι. ηε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Αξανχδνπ), αιιά θπξίσο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην 

ιατθφ αίζζεκα ζην λεζί.   

 Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε πνπ ζα αθνινπζνχζε, 

θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα ησλ «εζληθψλ ππνςεθίσλ» γηα ηελ ππεξίζρπζή ηνπο θαη ηελ 

θαηάιεςε ησλ βνπιεπηηθψλ ζέζεσλ απφ απηνχο, έβαιε κηα παχζε ζηε ζπλερή 

αιιεινγξαθία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ θπβέξλεζε. Μηα επνρή ζπλεξγαζίαο 

μεθίλεζε, παξά ηηο ππνςίεο ηνπ Κπβεξλήηε γηα παξαίηεζε ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ακέζσο 

κεηά ηελ εθινγή ηνπο, σο κέζνπ έθθξαζεο ηεο απνγνήηεπζήο ηνπο γηα ην παξαρσξεζέλ 

ζχζηεκα.
230

 

 

θέςεηο γηα ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε, 1925-1930 

Παξά ηελ πξφζθαηε παξαρψξεζε ηνπ λένπ πληάγκαηνο, ε ζπλερηδφκελε 

αδπλακία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ γηα εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, 

αιιά θαη ε ερζξηθή ζηάζε ηνπ αλαπιεξσηή θπβεξλήηε, R. Popham Lobb, νδήγεζε ζηε 

ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ησλ πξψησλ θαη ηελ επαλέλαξμε απνζηνιήο ππνκλεκάησλ θαη 

πξεζβεηψλ ζην Λνλδίλν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. 

Δληνχηνηο, νη πξψηεο ζθέςεηο γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνζθάησο ηξνπνπνηεκέλνπ 

ζπληάγκαηνο αλάκεζα ζηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο δεκηνπξγήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 

1926, ιφγσ ηεο άξλεζεο ππεξςήθηζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα αηξεηά 

κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίνη έζεηαλ σο πξνυπφζεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

                                                             
228 Σν ςήθηζκα δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ ηχπν, βι. εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 16-5-1925. 
229 TNA: CO67/214/24129. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Amery, Λεπθσζία 15-5-1925. 
230 Γηα ηελ άπνςή ηνπ βι. TNA: CO67/214/24129. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Amery, Λεπθσζία 15-5-1925. 
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θφξνπ ππνηειείαο, φπσο ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ. Δλ αλακνλή ηνπ λενδηνξηζκέλνπ 

Κπβεξλήηε Sir Ronald Storrs ζην λεζί, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο R. 

Popham Lobb, αλεζπρψληαο πεξηζζφηεξν γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία, πνπ 

νδήγεζε ζηελ θαηαςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, ε νπνία νθεηιφηαλ ζε 

πξνεθινγηθνχο ζθνπνχο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πξφηεηλε, αλάκεζα ζε άιια, θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο.
231

 χκθσλα κε ηνλ αλαπιεξσηή θπβεξλήηε, ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ ζηεξηδφηαλ ζηε ζπλερή 

ζπλεξγαζία ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, θάηη πνπ νδεγνχζε ζηελ 

εκβάζπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

αληίιεςεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο Οζσκαλνχο φηη ήηαλ πξνλνκηνχρνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

Έιιελεο. Πξφηεηλε έηζη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππάξρνληνο θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνχξγηνπ 

ηχπνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ λα απνηειείηαη απφ επίζεκα θαη δηνξηζκέλα κέιε 

θαη κηθξφ αξηζκφ εθιεγκέλσλ κειψλ, ν νπνίνο λα απμάλεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο.
232

 

 Σηο απφςεηο ηνπ Popham Lobb ελζηεξλίδνληαλ θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη αθφκα θαη ε αξρηθή 

παξαρψξεζε ζπληάγκαηνο δεκίσλε ηα ζπκθέξνληα ηνπ λεζηνχ θαη εκπφδηδε ηελ αλάπηπμή 

ηνπ. «Σνπο κάζακε λα ηξέρνπλ πξνηνχ κάζνπλ λα πεξπαηνχλ», αλέθεξε ζε ζεκείσκα ηνπ 

ν A. J. Dawe, ζεσξψληαο φηη νη θάηνηθνη, θαη ηδηαίηεξα νη εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο, 

δελ είραλ απνθηήζεη ηελ πνιηηηθή πείξα, γηα λα δξάζνπλ πξνο φθειφο ηνπο, κε απνηέιεζκα 

λα θαηαπηάλνληαη κε πνιηηηθέο ίληξηγθεο.
 233

 Παξάιιεια, φκσο, έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ 

ην ππνπξγείν Απνηθηψλ ψζηε λα ζπλδεζεί ην δήηεκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο 

κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, σο κνριφο πίεζεο πξνο ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ ηελ κειεηνχζε.
234

 Δληνχηνηο, ε, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ απφ ηνλ Storrs θαη ε «απεηξία» ηνπ Popham Lobb, 

αλέβαιαλ ην ζέκα, κέρξη ν λένο Κπβεξλήηεο ιάβεη γλψζε θαη ελεκεξψζεη ην ππνπξγείν.
235

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε πξνζσπηθφ ηνπ ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ Storrs, ν ππνπξγφο 

Απνηθηψλ, πξνζπαζψληαο λα θαζνδεγήζεη ηελ απφθαζε ηνπ πξψηνπ, ηνπ αλέθεξε φηη ν 

ίδηνο ζα έβιεπε ζεηηθά ηελ επηβνιή δηνξηζκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ θαη ε 

                                                             
231 Γηα ην επεηζφδην απηφ αλαιπηηθά βι. G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 29-36. 
232 TNA: CO67/219/14/7972. Δπηζηνιή Popham Lobb πξνο Amery, Λεπθσζία 29-11-1926. Ο αλ. 

θπβεξλήηεο είρε ελεκεξψζεη ήδε ην ππνπξγείν Απνηθηψλ γηα ην επεηζφδην ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην κε 

ηειεγξάθεκά ηνπ ηέζζεξηο κέξεο πξνεγνπκέλσο. Σηο απφςεηο ηνπ απηέο ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο ηηο 

θνηλνπνίεζε ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπδήηεζε, ζε πξνζσπηθή ηνπ επηζηνιή ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ηελ Κχπξν ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ A. Fiddian, Βι. TNA: CO67/219/14/7972. Δπηζηνιή 

Popham Lobb πξνο A. Fiddian, Λεπθσζία 11-11-1926. Αλαθέξεηαη θαη ζην G.S. Georghallides, Cyprus, 

φ.π., ζει. 29. 
233 TNA: CO67/219/14/7972. εκεηψκαηα A. J. Dawe, 29-11-1926 θαη W. Ormsby-Gore, 8-12-1926. 
234 TNA: CO67/219/14/7972. εκεηψκαηα A. Fiddian, 1-12-1926 θαη S. Wilson, 7-12-1926. 
235 TNA: CO67/219/14/7972. εκεηψκαηα A. J. Dawe, 16-12-1926 θαη A. Fiddian, 17-12-1926. 
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παξνχζα αθνξκή δελ ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε.
236

 Ζ επηζηνιή ηνπ Storrs, ν νπνίνο, παξά ην 

γεγνλφο φηη νη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο ζην ζπγθιεζέλ πκβνχιην δελ ηξνπνπνίεζαλ ηελ 

αξρηθή ηνπο απφθαζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ αλαθέξζεθε θαζφινπ ζηελ πηζαλφηεηα 

αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, έδσζε έλα πξνζσξηλφ ηέξκα ζηε ζπδήηεζε.
237

  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πάλησο φηη νη έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη αγλννχζαλ ηηο 

ζθέςεηο πνπ γίλνληαλ ζην ππνπξγείν, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε ζηελ 

ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Κπβεξλήηε, πξφηεηλαλ, αιιά θαηαςεθίζηεθε, ηελ εηζαγσγή 

αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη παξνρή επξχηεξσλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ, απφδεημε ηεο έιιεηςεο πνιηηηθήο δηνξαηηθφηεηαο εθ κέξνπο ηνπο (βι. θαη ην 

ζρεηηθφ θεθάιαην).
238

  

Ζ επηκνλή ησλ αηξεηψλ κειψλ θαη ε επηζπκία ησλ Βξεηαλψλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, νδήγεζε ηνλ Amery λα απνζηείιεη, παξάιιεια κε ηα 

Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ πνπ επέβαιιαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη έλα δηάγγεικα, ην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε ζε εηδηθή έθδνζε ηεο The Cyprus Gazette. ε απηφ, αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα ηνπ πξψελ ππνπξγνχ ιφξδνπ Knutsfold, ην 1888, θαη παξά ηηο αξρηθέο 

ζθέςεηο γηα κε απνζηνιή ηνπ, πξνεηδνπνηνχζε ηα αηξεηά κέιε, φηη πηζαλή έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπο, ζα ήηαλ αθνξκή γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο.
239

 Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηφηεξε ζηάζε ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αιιά πξνθάιεζε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ ηφζν ελαληίνλ ηνπ ππνπξγνχ, 

φζν θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ. Ο δηθεγφξνο θαη πνιηηεπηήο Ησάλλεο Κιεξίδεο, ζε άξζξν ηνπ 

ζηελ εθ. Διεπζεξία, ζεψξεζε πξνηηκεηέα ηελ θαηάξγεζε ελφο «ςεπδν-ζπκβνπιίνπ», πνπ 

δελ είρε ηηο εμνπζίεο λα πηνζεηεί ηηο επηζπκίεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ, θαιψληαο θαη ηα 

κέιε ηνπ ζε παξαίηεζε.
240

  

 Ζ απφθαζε γηα θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο,
241

 ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, 

ζεσξήζεθε απφ ηνλ Reginald Popham Nicholson (φπσο κεηνλνκάζηεθε ν R. Popham 

Lobb) σο ε θαηαιιειφηεξε επθαηξία γηα ηαπηφρξνλε αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο. Ο 

                                                             
236 TNA: CO67/219/14/7972. Πξνζσπηθφ ηειεγξάθεκα Amery πξνο Storrs, Λνλδίλν 21-12-1926. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηφζν ν ππνπξγφο φζν θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπ ππνπξγείνπ ππνζηήξηδαλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
θφξνπ ππνηειείαο. 
237 TNA: CO67/220/3/22037. Δπηζηνιή Storrs πξνο Amery, Λεπθσζία 29-12-1926. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο 

επηβεβαηψλεη ελ κέξεη θαη ηελ αξρηθή άπνςε ηνπ Dawe, ν νπνίνο ζεψξεζε φηη ην φιν δήηεκα νθεηιφηαλ ζηελ 

αδπλακία ηνπ Popham Lobb λα δηαρεηξηζηεί ηα εθιεγκέλα κέιε, TNA: CO67/219/14/7972. εκείσκα A. J. 

Dawe, 29-11-1926. 
238 G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 34-36. 
239 Γεκνζηεχζεθε ζηελ The Cyprus Gazette (Extraordinary), 7-3-1927. Γηα ηηο αληίζεηεο απφςεηο πνπ 

εθθξάζηεθαλ ζην ππνπξγείν γηα ην ελ ιφγσ δηάγγεικα βι. TNA: CO67/220/3/22037. Βι. επίζεο G.S. 

Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 36-39. 
240 Δθ. Διεπζεξία, 16-3-1927. 
241 Γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο βι. G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 36-67, Υ. Ρίρηεξ, 
Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 332-341. Γηα ην θφξν ππνηειείαο γεληθά βι. G. Hill, A History, φ.π., ζζ. 463-487, G. 

Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 375-399. 
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Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο, ν νπνίνο δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ αξλεηηθή απφθαζε 

ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ απέλαληη ζηελ πξνεγνχκελε πξφηαζή ηνπ, ηελ επαλέθεξε ζηα ηέιε 

Ηνπλίνπ 1927, ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ, φζν θαη κε 

πξνζσπηθή εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πθππνπξγφ. Αθνχ επαλέιαβε ηα 

επηρεηξήκαηα ηεο πξνεγνχκελήο ηνπ επηζηνιήο, πξφηεηλε ηελ αθαίξεζε απφ ηηο εμνπζίεο 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ δηθαηψκαηνο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ην 

δηνξηζκφ απφ ηελ θπβέξλεζε κειψλ, ψζηε λα θαηαζηεί πιεηνςεθία εληφο απηνχ θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ.
242

 Παξά ηελ επηκνλή ηνπ Nicholson φκσο, ην γεγνλφο φηη ε πξφηαζή ηνπ δελ 

είρε ηελ έγθξηζε – νχηε θαλ ηνλ είρε ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο – ηνπ θπβεξλήηε Storrs, 

αιιά θαη ε άπνςε φηη ε ρξνληθή ζηηγκή δελ ήηαλ ε θαηάιιειε, νδήγεζαλ ην ππνπξγείν ζε 

αξλεηηθή απάληεζε θαη πάιη.
243

 

 Παξά θαη ηε δεχηεξε απνηπρεκέλε ηνπ πξνζπάζεηα, ν Nicholson επέκελε ζηελ 

αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πληάγκαηνο. Ζ επθαηξία δφζεθε κε ηελ 

θαηαςήθηζε θαη πάιη ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1929 απφ ηα αηξεηά 

κέιε. Ζ απνπζία ηνπ Storrs, γηα ιφγνπο πγείαο, θαη ε αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ αλαπιεξσηή 

θπβεξλήηε απφ ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, ζε ζπλάξηεζε κε ην πην πάλσ γεγνλφο έδσζαλ 

ην έλαπζκα γηα κηα καθξά αιιεινγξαθία κε ην ππνπξγείν γηα ην ζέκα ηνπ ζπληάγκαηνο 

ηεο Κχπξνπ.
244

 

 ε πξψηε θάζε, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1928, ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ 

ππνπξγείνπ γηα ηελ θαηαςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Nicholson πξνέβεθε θαη ζε πνιηηηθή 

αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ, επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ είρε θαηαζέζεη 

θαη πξνεγνπκέλσο. χκθσλα κε ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, ηα ειιεληθά κέιε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πκβνχιην γηα κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ 

παξαρψξεζε ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα. Απφ ηελ άιιε, ε θπβέξλεζε 

ζηεξηδφηαλ ζηα ηνπξθηθά κέιε γηα λα πξνσζεί ηελ πνιηηηθή ηεο, θάηη πνπ ήηαλ θαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ ηειεπηαίσλ, νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαλ ηε ζπλεξγαζία απηή, επηδηψθνληαο 

«εηδηθή κεηαρείξηζε» θαη θξαηψληαο ηαπηφρξνλα κεησκέλε ηελ ηζρχ ησλ Διιήλσλ. 

                                                             
242 TNA: CO67/220/12/22127Β. Δπηζηνιή Nicholson πξνο Ormsby-Gore, 30-6-1927. 
243 TNA: CO67/220/12/22127Β. Δπηζηνιή Amery πξνο Storrs, Λνλδίλν 18-8-1927. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη 

νη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη ζην ππνπξγείν ζεσξνχζαλ φηη δελ ζα ήηαλ νξζφ λα αθαηξεζεί απφ ην λεζί, ην 

νπνίν ππέθεξε γηα 50 ρξφληα θαηαβάιινληαο ην θφξν ππνηειείαο, θαη ην ζχληαγκά ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ν 

A. Dawe, παξά ην γεγνλφο φηη ζπκθσλνχζε κε ηηο απφςεηο ηνπ Nicholson, ζεσξνχζε ηε ζηηγκή γηα 

εθαξκνγή ηνπο ιαλζαζκέλε, πξνηείλνληαο παξάιιεια φπσο αλακέλνπλ ηελ επφκελε παξαίηεζε ησλ 

εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ ή ηελ απνζηνιή εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζην λεζί, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε 

θαηάξγεζε. Βι. ην ζεκείσκά ηνπ, εκεξνκελίαο, 2-8-1927 ζηνλ ίδην θάθειν.    
244 Ζ αιιεινγξαθία αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 155-197 θαη Υ. Ρίρηεξ, 

Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 367-385. 
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Δληνχηνηο, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαξθήο απηή πνιηηηθή δηαίξεζε ησλ θαηνίθσλ δελ 

ήηαλ νξζή, ν «θίλδπλνο» ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νενηνχξθσλ πνπ εκθαλίζηεθε θαη ζην λεζί 

θαη πηζαλφλ λα θαηέξξηπηε ηε βξεηαλνηνπξθηθή ζπκκαρία ήηαλ νξαηφο:  

Γελ είλαη απίζαλν έλαο νπαδφο ηεο λέαο απηήο ζρνιήο λα εθηνπίζεη απφ ηε ζέζε ηνπ 

έλα απφ ηα παξφληα ηνπξθηθά κέιε ζηηο επφκελεο εθινγέο θαη, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, λα ςεθίδεη ππέξ ησλ Διιήλσλ αλ ζεσξεί φηη ην θφκκα ηνπ ζα απνθηνχζε 

πιενλέθηεκα απφ απηή ηνπ ηελ ελέξγεηα.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, ν Nicholson, ν νπνίνο θαη πάιη έδξαζε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

θπβεξλήηε Storrs, πξφηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θππξηαθνχ πληάγκαηνο, κε ηε 

ζπκκεηνρή αλεπίζεκσλ δηνξηζκέλσλ κειψλ.
245

 Σαπηφρξνλα, φκσο, ζε πξνζσπηθή ηνπ 

επηζηνιή πξνο ηνλ πθππνπξγφ Απνηθηψλ Sir J. Shuckburgh, ηφληδε φηη ε Κχπξνο κπνξνχζε 

λα δηνηθεζεί κφλν κε «ήπηα απνιπηαξρία κε ή ρσξίο δηνξηζκέλν ζχληαγκα», αθνχ νη 

Κχπξηνη, εθ θχζεσο θαη ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο ήηαλ εληειψο αθαηάιιεινη γηα εθιεγκέλε 

δηαθπβέξλεζε.
246

  

Απφ ηνλ δήιν ηνπ, φπσο ηνλ ραξαθηήξηζε ν Γεσξγαιιίδεο, κηα βδνκάδα πεξίπνπ 

αξγφηεξα (14 Γεθεκβξίνπ 1928) απέζηεηιε θαη δεχηεξε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ζην 

ππνπξγείν – ηελ ηξίηε ζπλνιηθά, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηθαηνιφγεζε ησλ 

παξαπάλσ απφςεψλ ηνπ. ε απηή, αθνχ ελεκέξσζε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ γηα ηελ 

πξφζεζε ησλ ειιήλσλ κειψλ λα απνζηείινπλ αληηπξνζσπεία ζην Λνλδίλν θαη ζηελ 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, επηθεληξψζεθε ζηελ άπνςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ αδηαθνξνχζαλ γηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ έλσζε, αιιά 

αληηζέησο ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κφλν κε έξγα θνηλήο σθειείαο. Καηεγφξεζε ηνπο 

πνιηηεπηέο φηη εθκεηαιιεχνληαλ ηελ ακάζεηα ησλ θαηνίθσλ θαη κε δηεθζαξκέλνπο ηξφπνπο 

πεηχραηλαλ ηελ εθινγή ηνπο, ζηεξηδφκελνη ηφζν απφ ηνπο θνηλνηάξρεο, φζν θαη απφ ηνλ 

Σχπν. Έηζη, ε κέρξη ηφηε, νκαιή δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ, θηλδχλεπε απφ κηα «δξάθα 

άληξεο ζηεξνχκελνπο νπνηαζδήπνηε επζχλεο θαη κε αληηπξνζσπεχνληεο ηηο αιεζηλέο 

επηζπκίεο ησλ θαηνίθσλ».
247

  

«Οη ζπλζήθεο ήηαλ ηέηνηεο», θαηά ηελ άπνςε ηνπ Nicholson, πνπ επέβαιιαλ «λα 

πάξεη ν ίδηνο ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ», φπσο ελεκέξσζε ηνλ Sir Shuckburgh, κε δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθέο ηνπ επηζηνιέο.
248

 Έηζη, ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 1929 απέζηεηιε 

                                                             
245 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Nicholson πξνο Amery, Λεπθσζία 6-12-1928. 
246

 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Πξνζσπηθή επηζηνιή Nicholson πξνο Shuckburgh, Λεπθσζία 6-12-

1928. 
247 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Nicholson πξνο Amery, Λεπθσζία 14-12-

1928, G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 157-158. 
248 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Πξνζσπηθή επηζηνιή Nicholson πξνο Shuckburgh, Λεπθσζία 28-12-

1928 θαη Ζκηεπίζεκε επηζηνιή Nicholson πξνο Shuckburgh, Λεπθσζία 4-1-1929. 
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πξνο ην ππνπξγείν επηζηνιή πξνζπαζψληαο λα πηέζεη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ γηα θάπνηα 

αληίδξαζε. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, ν Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο δελ αλέθεξε ηελ 

πηζαλφηεηα δηάζπαζεο ηνπ ηνπξθηθνχ κεηψπνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, αιιά επαλέιαβε 

ηελ πίζηε ηνπ ζηε κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ηνπο νπνίνπο 

ραξαθηήξηδε κε βαξείο ραξαθηεξηζκνχο (ηνθνγιχθνπο, ιαζξέκπνξνπο αξραηνηήησλ, 

παξάζηηα).  Δπηπξφζζεηα, αλέθεξε φηη απηνί εθιέγνληαλ ιφγσ ηεο επηξξνήο ηνπο ζηνπο 

θησρνχο θαηνίθνπο, ηεο αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ γηα ρξήκαηα, αιιά θαη κε δσξνδνθίεο. 

ηφρνο ηνπο δελ ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ, αιιά ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, 

θαη ζχκκαρνί ηνπο ήηαλ νη δηθεγφξνη, νη δεκνζηνγξάθνη, νη δάζθαινη θαη ε Δθθιεζία. 

Πξφζζεζε φηη ελσηηθφ θίλεκα δελ ππήξρε, νχηε εθθξαδφηαλ απφ ην ιαφ, αιιά ήηαλ 

δεκηνχξγεκα ηεο ειιελνξζφδνμεο Δθθιεζίαο θαη ησλ βνπιεπηψλ. Σέινο, ν Nicholson 

θαηέγξαθε ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ψζηε λα κεηαηξαπεί έλα «θαληαζηηθφ ζχζηεκα ιατθήο 

αληηπξνζψπεπζεο ζε πξαγκαηηθφ, ρσξίο λα ζπζηαζηεί ε αξρή ηεο εθινγήο απφ ην ιαφ». ε 

αληίζεζε κε ηηο πξν κελφο πξνηάζεηο ηνπ, ν Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο αλέθεξε φηη πηζαλή 

πξνζζήθε δηνξηζκέλσλ κειψλ ζην πκβνχιην θαη κείσζε ησλ εμνπζηψλ ησλ εθιεγκέλσλ 

κειψλ ζα ελδπλάκσλε ην αληηθπβεξλεηηθφ ζηξαηφπεδν. Έηζη, φπσο απνθαζίζηεθε ζε 

ζχζθεςε ηνπ ηδίνπ κε ηνπο επαξρηαθνχο δηνηθεηέο, πξφηεηλε ηελ εθινγή ησλ κειψλ κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ εθιέγνληαλ ηα Δπαξρηαθά Γηνηθεηηθά πκβνχιηα (Medjlis Idare). 

Δπαλέθεξε δειαδή ηελ πξφηαζε γηα «έκκεζε εθινγή» 50 ρξφληα κεηά. Γηα ηελ εθινγή, 

ζχκθσλα κε ηνλ Nicholson, εθινγηθή κνλάδα ζα ζεσξείην ε θνηλφηεηα ή ε ελνξία θαη 

κπνξνχζε λα ςεθίζεη φπνηνο άξξελ θάηνηθνο πιήξσλε νξηζκέλνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

θφξνπο. Απφ απηνχο ζα εθιεγφηαλ έλαο αληηπξφζσπνο, κσακεζαλφο ή κε κσακεζαλφο, 

ζηελ πεξίπησζε ακηγνχο πιεζπζκνχ, ή δχν αληηπξφζσπνη, έλαο απφ θάζε εζλνηηθή 

θνηλφηεηα, ζηα κηθηά ρσξηά. Οη αληηπξφζσπνη απηνί, ελψπηνλ ηνπ επαξρηαθνχ δηνηθεηή ζα 

εμέιεγαλ έλα αξηζκφ κειψλ ησλ πκβνπιίσλ, φπσο ζα θαζνξηδφηαλ, γηα θάζε θνηλφηεηα 

μερσξηζηά, κε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. Σα νλφκαηα ησλ εθιεγκέλσλ ζα απνζηέιινληαλ 

ζηνλ Κπβεξλήηε, ν νπνίνο ζα επέιεγε ηνπο κηζνχο σο κέιε. Θα επξφθεηην δειαδή γηα έλα 

είδνο εκηαληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.     

χκθσλα κε ηνλ ίδην, κε ηελ πξφηαζή ηνπ απηή ζα επηηπγράλνληαλ πνιιά ζεηηθά 

ζηνηρεία, φπσο ε αχμεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ε επηινγή απφ ηνλ Κπβεξλήηε ησλ 

βνπιεπηψλ αλάκεζα ζε εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο, νη πνιιέο θαη κηθξέο εθινγηθέο 

κνλάδεο, φπνπ ζα εθιέγνληαλ κφλν θάηνηθνη απφ θάηνηθνπο, θαη ηέινο, ην γεγνλφο φηη ην 

ζχζηεκα απηφ ήηαλ ήδε δνθηκαζκέλν θαη φρη θαηλνηνκία. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ¾ 

ησλ κειψλ γηα ηηο ζέζεηο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Κπβεξλήηε ζα ήηαλ ε 

πξαθηηθή ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε γεσξγία, ελψ ζα έραλαλ ην δηθαίσκα γηα εθινγή νη 
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αγξφηεο-δαλεηζηέο. Θα θαηαξηηδφηαλ δειαδή ην πκβνχιην κε ηαμηθά θξηηήξηα. χκθσλα 

κε ηελ πξφηαζε ηνπ Nicholson, ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζα απαξηηδφηαλ ζπλνιηθά απφ 

34 κέιε (ηνλ Κπβεξλήηε, 15 επίζεκα δηνξηζκέλα κέιε (αλάκεζά ηνπο θαη νη επαξρηαθνί 

δηνηθεηέο), 15 εθιεγκέλα κέιε (ηξεηο Σνχξθνη) – ζα παξέκελε δειαδή ε εζλνηηθή 

πνζφζησζε ηέζζεξηο Έιιελεο πξνο έλα Σνχξθν, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηφηε – ελψ ζα 

δηνξίδνληαλ θαη ηξία αλεπίζεκα κέιε, εηδηθά επηιεγκέλα απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηα 

κεηαιιεία ή ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην). Έηζη ζα παξέκελε ε πιεηνςεθία ησλ αλεπίζεκσλ 

κειψλ θαη ζα απνθεχγνληαλ πηζαλέο αληηδξάζεηο. ηφρνο ηνπ Απνηθηαθνχ Γξακκαηέα 

ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ «ακφξθσησλ θαη άζρεησλ κε ηα πνιηηηθά πξάγκαηα αγξνηψλ» ζηελ 

λνκνπαξαζθεπή, φπνπ ζα παξείραλ ηηο εκπεηξηθέο ηνπο γλψζεηο αθελφο, αιιά θαη ζα 

απνθηνχζαλ αίγιε αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ.   

 Ο Nicholson, oη πξνηάζεηο ηνπ νπνίνπ εχξηζθαλ ζχκθσλνπο φινπο ζρεδφλ ηνπο 

πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο ζην λεζί, αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνλ θπβεξλήηε Storrs, ήηαλ 

ελζνπζηαζκέλνο κε ην πξνζρέδην ζπληάγκαηφο ηνπ, αθνχ θαηάθεξε λα εηζεγεζεί ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο, «εθδεκνθξαηηθνπνηψληαο» ην. Παξάιιεια, ζηηο πξνηάζεηο 

ηνπ πεξηιάκβαλε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Νφκνπ, ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Medjlis Idare θαη ηελ εθινγή ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, αθφκα θαη ηεο 

ζηάζεο ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ εζλαξρνχζα Δθθιεζία.
249

 

 Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απηή ηελ εμέθξαζε θαη ζηνλ πθππνπξγφ Απνηθηψλ Sir J. 

Shuckburgh, κε πξνζσπηθή επηζηνιή, φπσο ζπλήζηδε εμάιινπ. Δπαλέιαβε ηελ άπνςή ηνπ 

φηη ην ζρέδην απηφ ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ αγξνηψλ, θαη ζα δηεπθφιπλε ην 

θπβεξλεηηθφ έξγν, θαηά ηελ παξαγσγή λφκσλ, αλ θαη ζα πξνθαινχζε ηελ ηαξαρή ζηα 

ππάξρνληα πνιηηηθά ζηξαηφπεδα. Δληνχηνηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή, επαλέιαβε ηηο 

ζθιεξέο απφςεηο ηνπ γηα ηνπο Κππξίνπο, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζε «εθ θχζεσο θαη 

θαηαγσγήο αθαηάιιεινπο» γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπληαγκαηηθέο παξαρσξήζεηο θαη φηη 

έπξεπε λα ηνπο δνζεί ην ίδην ζχζηεκα πνπ ππήξρε θαη ζηε Βφξεηα Νηγεξία, φπνπ ν 

Αξκνζηήο λνκνζεηνχζε ρσξίο ηελ χπαξμε Βνπιήο. Σέινο, κε κηα πξνζσπηθή δήισζε, 

εμέθξαζε θαη ην ιφγν πνπ γηλφηαλ φιε απηή ε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ. Λφγσ ηεο 

επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ απφ ηελ απνηθηαθή κεραλή επηδίσθε ηελ επηηπρή 

εηζαγσγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα απνηεινχζε ην «επίζεκν θχθλεην 

ηνπ άζκα κε κηα επνηθνδνκεηηθή ιχζε».
250

   

                                                             
249 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Nicholson πξνο Amery, Λεπθσζία 30-1-1929. 
250 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Πξνζσπηθή επηζηνιή Nicholson πξνο Shuckburgh, Λεπθσζία 30-1-

1929. 
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 Οη απνιπηαξρηθέο απφςεηο ηνπ Nicholson, νη νπνίεο επέβαιιαλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, δελ ήηαλ λενθαλείο εληφο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ. πσο 

αλαθέξεη ν Γ. Γεσξγαιιίδεο, ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο απιά εμέθξαδε ηηο θνηλά 

απνδεθηέο απνηθηαθέο ηδέεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν, φπσο ήηαλ ε ρξέσζε ηεο 

έληνλεο αλάπηπμεο ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο ζηνπο βνπιεπηέο, ζηελ Δθθιεζία θαη ζηνπο 

δαζθάινπο, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ απφ ηνπο πνιηηεπηέο, 

θιπ. Γη’ απηφ θαη νη απφςεηο ηνπ δελ ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε: ν Sir Samuel Wilson 

ραξαθηήξηζε ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα σο «καληαθφ» (crank), ιφγσ θπξίσο ηεο εκκνλήο 

ηνπ λα ηξνπνπνηήζεη ην ζχληαγκα κε ηε ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ εθινγή αγξνηψλ, αληί λα 

πξνζπαζήζεη λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα πνπ ππήξραλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ζην λεζί 

πνπ δηνηθνχζε. Δπηπξφζζεηα, ν Nicholson ζηηο αλαθνξέο ηνπ δελ έθαλε νπνηαδήπνηε κλεία 

ζην πξνεγνχκελν ησλ Δπηαδηθψλ βνπιεπηψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ αγξνηηθή ηάμε ηνπ λεζηνχ, θαη πξφζθεξαλ ειάρηζηα ζηε 

λνκνπαξαζθεπή.
251

  

 ζνλ αθνξά ηηο ίδηεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαπιεξσηή θπβεξλήηε, απηέο δελ 

απνηεινχζαλ κέηξα πνπ ζα βειηίσλαλ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ ή αθφκα θαη ε 

εθδεκνθξαηηθνπνίεζή ηεο, φπσο ν ίδηνο απηάξεζθα ηζρπξηδφηαλ. Γελ ζα δεκηνπξγνχληαλ 

θνηλνί εθινγηθνί θαηάινγνη, κε ηνπο νπνίνπο ζα εμέιεγαλ απφ θνηλνχ Έιιελεο θαη 

Σνχξθνη ηνλ ππνςήθην ηεο επηινγήο ηνπο, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο. Χο απνηέιεζκα, ζα 

επηδηψθνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη πάιη ζπκκαρίεο – είηε κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ 

«δηνξηζκέλσλ αλεπίζεκσλ κειψλ» ζηα επίζεκα κέιε, είηε κε ηνπο Σνχξθνπο, είηε, ζηελ 

εζράηε ησλ πεξηπηψζεσλ, κε ην δηνξηζκφ αηφκσλ, σο «αλεπίζεκσλ δηνξηζκέλσλ κειψλ», 

πνπ ε ςήθνο ηνπο πξνο ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο ζα ήηαλ δεδνκέλε – ψζηε λα 

πηνζεηνχληαη νη απνθάζεηο ηεο. Δπηπξφζζεηα, φπσο θαη ν Γεσξγαιιίδεο αλαθέξεη, «ν 

απνθιεηζκφο ησλ δαλεηζηψλ απφ ηηο εθινγέο γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, πξνζέδηδε ζην 

ζπληαγκαηηθφ ζρέδην κηα ζρεδφλ θσκηθή δηάζηαζε», αθνχ ζηφρνο ηνπ Nicholson ήηαλ ε 

εμαίξεζε απφ ην εθινγηθφ δηθαίσκα φισλ ησλ δαλεηζηψλ θαη φρη ησλ απνδεδεηγκέλσλ 

ηνθνγιχθσλ, ελψ αληηζέησο πξφηεηλε ηνλ – πηζαλφ – δηνξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζεζκνχ πνπ επηθεληξσλφηαλ ζηελ παξαρψξεζε δαλείσλ. Ο 

απνθιεηζκφο απηφο ζα δπζθφιεπε εμάιινπ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ.
252

 

Παξάιιεια κε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ απηή, ν Nicholson ελεκέξσλε ην ππνπξγείν 

θαη γηα φιε ηελ πνιηηηθή δξάζε ζην λεζί, αθφκα θαη ηελ πην αζήκαληε, θαζψο ζε απηήλ 

ζηήξηδε ηηο ειπίδεο ηνπ γηα απνδνρή ησλ πξνηάζεψλ ηνπ. πσο ην έζεζε ν Υ. Ρίρηεξ, «δελ 

                                                             
251 G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 169-170. 
252 ην ίδην, ζζ. 171-172. 
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έραλε επθαηξία λα παξνπζηάδεη αζήκαληεο πξνζηξηβέο σο κείδνλεο ζπγθξνχζεηο, 

αλάγνληάο ηεο ζε πνιηηεηαθά πξνβιήκαηα».
253

 Με ζηφρν λα απνδείμεη πξνο ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ φηη ζην λεζί επηθξαηνχζε έλα αληηβξεηαληθφ θιίκα θαη φηη ην ελσηηθφ 

αίζζεκα ήηαλ έληνλν, ν αλαπιεξσηήο θπβεξλήηεο ηνπο απέζηειιε νκηιίεο απφ δηάθνξεο 

εθδειψζεηο θαη άξζξα εθεκεξίδσλ.
254

 Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη λα πξνζπάζεζε λα 

δπλακηηίζεη ην θιίκα ζην λεζί, κέζσ ηεο πίεζεο πνπ άζθεζε πξνο ηα αλεπίζεκα κέιε ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ λα παξαηηεζνχλ.
255

 Σέινο, απέζηεηιε πξνο ην ππνπξγείν ηα 

Πξαθηηθά ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 1929, φπνπ ηα αηξεηά κέιε 

(δχν Σνχξθνη θαη έληεθα Έιιελεο) θαηαςήθηζαλ ην λφκν πεξί πληάμεσλ, κε ηηο δηθέο ηνπ 

εθηηκήζεηο, ψζηε λα απνδείμεη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ, αθφκα θαη ζηελ 

ςήθηζε ελφο λφκνπ πνπ ίζρπε ζε φιεο ηηο απνηθίεο.
256

   

 Σε βηαζχλε ηνπ Nicholson δελ θαίλεηαη λα πηνζεηνχζαλ νη αμησκαηνχρνη ηνπ 

ππνπξγείνπ, αθνχ χζηεξα απφ δπφκηζε κήλεο, ζηηο 12 Απξηιίνπ 1929, ν Shuckburg 

εηνίκαζε κηα πεξίιεςε ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, νη νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε πνηθίια 

ζρφιηα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο.
257

  

 Ο Dawe αλέιαβε ηελ ελδειερή κειέηε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
258

 Αλ θαη ζεσξνχζε 

φηη ν Nicholson δελ έπξεπε λα ήηαλ απηφο πνπ ζα ηξνπνπνηνχζε ην ζχληαγκα, αθνχ ήηαλ 

«θινγεξφο δηθεγφξνο ησλ ζπληαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», εληνχηνηο πίζηεπε φηη έθηαζε 

ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα θάπνηα αιιαγή, αθνχ ην ππάξρνλ ζχληαγκα δελ ιεηηνπξγνχζε 

ζσζηά: «Δπηλνήζεθε κε ηελ ειπίδα λα πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζηνπο Κππξίνπο ψζηε λα 

κάζνπλ θάηη γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή δηαθπβέξλεζε. Αληηζέησο πξνζθέξζεθε έλα ζηάδην 

ζην νπνίν νη κηθξνπνιηηεπηέο κπφξεζαλ λα ηξνρίζνπλ ηα ηζεθνχξηα ηνπο ζην 

πξνζθήλην».
259

 Αθφκα θαη ε ζπρλή ρξήζε επηβνιήο λνκνζεηεκάησλ κέζσ Γηαηαγκάησλ ελ 

πκβνπιίσ ελίζρπε ηελ άπνςε απηή.   

 Δληνχηνηο, ε αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη παξάιιεια 

απφ κηα πνιηηηθή πνπ ζα αλαδείθλπε ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη 

απφςεηο ηνπ Dawe ήηαλ ζπγθξνπφκελεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ Κππξίσλ. Απφ ηε κηα ηνπο 

ραξαθηήξηδε «πνιηηηθά φληα», πνπ επηδίσθαλ ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, 

                                                             
253 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζει. 374. 
254 G. S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 191-196. 
255 ην ίδην, ζζ. 187-190. 
256 ην ίδην, ζζ. 190-191. TNA: CO69/41. πλεδξία 15-3-1929. 
257 Βι. ηα ζεκεηψκαηα ηνπ Shuchburgh, 12-4-1929, ηνπ G. Grindle, 12-4-1929 θαη ηνπ Orsmby-Gore, 13-4-

1929 ζην TNA: CO67/227/4/ 29518 (Part 1). Βι. θαη ηελ αλάιπζή ηνπο ζην G. S. Georghallides, Cyprus, 

φ.π., ζει. 173. 
258 Ο βξεηαλφο αμησκαηνχρνο παξάιιεια κε ην καθξνζθειέο ηνπ ζεκείσκα γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

αλαπιεξσηή θπβεξλήηε, εηνίκαζε θαη έλα κλεκφλην γηα ην θππξηαθφ χληαγκα. ΣΝΑ: CO883/8/82. 
εκείσκα A.J. Dawe, 23-4-1929. 
259 Παξαηίζεηαη ζην G. S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζει. 173. 
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δηαηεξψληαο ζηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ην εζληθφ απηφ αίζζεκα έληνλν θαη απφ ηελ άιιε 

ηνπο ζεσξνχζε αλέηνηκνπο γηα απηνθπβέξλεζε. Δπηπξφζζεηα, ηάρζεθε ελάληηα ζε πηζαλή 

παξαρψξεζε απηνδηνίθεζεο, κέζσ επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, αθνχ θάηη 

ηέηνην ζα παξνπζηαδφηαλ σο ππνρψξεζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο έλαληη ηνπ ελσηηθνχ 

θηλήκαηνο, θαη σο ην πξψην βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ «εζληθψλ πφζσλ» ησλ 

Διιήλσλ, θάηη πνπ ζα δπζθφιεπε θαη ηε ζέζε ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ βξεηαλφ αμησκαηνχρν, έπξεπε λα δηαθπιαρζνχλ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ηδησηψλ, αιιά θαη ησλ βξεηαληθψλ εηαηξηψλ, πνπ ελζαξξχλζεθαλ θαη επέλδπζαλ ζην λεζί. 

 χκθσλα κε ην Dawe, δχν ήηαλ νη επηινγέο ηεο Βξεηαλίαο έλαληη ηνπ δεηήκαηνο: 

είηε λα θπβεξλήζεη ην λεζί, είηε λα απνρσξήζεη. Αλ επηθξαηνχζε ε πξψηε άπνςε, έπξεπε 

λα παξαρσξεζεί ζηελ Κχπξν κηα απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε, κε πιεηνςεθία επίζεκσλ 

κειψλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ηθαλνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, θάηη πνπ δελ 

ζπλέβαηλε κέρξη ηφηε. Ζ δηαξθήο κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ 

απφ ηα αηξεηά κέιε ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξε ν Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο γηα 

ηε κε έιεπζε ηθαλψλ ζηειερψλ ζην λεζί. Ζ παξνπζία θαηάιιεισλ βξεηαλψλ 

αμησκαηνχρσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κνξθσκέλνπο Κχπξηνπο ζα βνεζνχζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
260

 

 Δπηπξφζζεηα, ζεσξνχζε κε αλαγθαία ηελ απνζηνιή επηηξνπήο γηα εμέηαζε 

ζπληαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, αθνχ ζα πξνθαινχζε ελζνπζηαζκφ ζηνπο Έιιελεο θαη 

ζα είρε αξλεηηθφ απνηέιεζκα. Αληίζεηα, ε παξάηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζα 

νδεγνχζε ζηελ απψιεηα ηνπ «ζεβαζκνχ ησλ Κππξίσλ πξνο ηε Βξεηαλία». Έηζη, ζχκθσλα 

κε ηνλ Dawe, σο κφλε πηζαλφηεηα παξέκελε ε παξαρψξεζε απνηειεζκαηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην λεζί.     

 ζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο ηνπ Nicholson γηα θαζηέξσζε ελφο «ηηζαζεπκέλνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ», o Dawe ηφληζε ην πιενλέθηεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ 

επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ σο κειψλ ηνπ, ελψ ζπκθψλεζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ 

ησλ δχν θνηλνηήησλ, δηθαηνινγψληαο ηελ ζηε κφληκε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ. Αληίζεηα, δηαθψλεζε κε ηε «ξνκαληηθή» θαηαλνκή ηνπ 75% ησλ 

βνπιεπηηθψλ ζέζεσλ ζε αγξφηεο, πνπ ζεψξεζε «επηθαλεηαθή θαη αλέθηθηε», φπσο ήηαλ 

θαη ν πξνηεηλφκελνο απνθιεηζκφο ησλ δαλεηζηψλ απφ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη. 

χκθσλα κε ηνλ Dawe, πνηνο ήηαλ δαλεηζηήο, θαη πνηνο γεσξγφο ήηαλ αδχλαηνλ λα 

θαζνξηζηεί, ειιείςεη ηδησηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εγγξάθσλ. Δμάιινπ, κε ηελ αλάπηπμε 

                                                             
260 Ο βξεηαλφο αμησκαηνχρνο ζεσξνχζε φηη έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο κπνξνχζε λα ήηαλ επηηπρεκέλνο 
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ έγρξσκσλ θαηνίθσλ κηαο ηξνπηθήο απνηθίαο, αιιά αθαηάιιεινο γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Κχπξνπ.  
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ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ, ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ν ζεζκφο ηνπ 

δαλεηζηή ζα εμαιεηθφηαλ, νπφηαλ ην κέηξν απηφ ζα ήηαλ πξνζσξηλφ.  

ηελ αλαθνξά ηνπ θ. Nicholson, φπσο ζηα κπζηζηνξήκαηα ηεο κέζεο βηθησξηαλήο 

επνρήο, νη ραξαθηήξεο είλαη είηε θαινί, είηε θαθνί. Ο αγξφηεο είλαη έλαο απιφο 

ελάξεηνο γηνο ηεο γεο, νη δαλεηζηέο θαη νη δηθεγφξνη θαίλνληαη λα ελζαξθψλνπλ 

παξαδεηγκαηηθά ηηο ιηγφηεξν ζπκπαζείο ηδηφηεηεο ηνπ βξπθφιαθα θαη ηεο νρηάο.
261

 

 ηφρνο έπξεπε λα ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζην πκβνχιην θαη ησλ «θαιψλ δαλεηζηψλ» 

θαη ε εμαίξεζε απφ απηφ ησλ «θαθψλ αγξνηψλ». Δπηπξφζζεηα, δηαθσλνχζε κε ηελ 

παξαρψξεζε πιεηνςεθίαο αλεπίζεκσλ κειψλ ζην ελ ιφγσ πκβνχιην, αθνχ ζα ήηαλ 

«αθξνζχλε» λα ζεσξεί θάπνηνο φηη ηα δηνξηζκέλα αλεπίζεκα κέιε ζα ζηήξηδαλ πάληνηε 

ηηο θπβεξλεηηθέο απφςεηο: αθελφο κηα δηαξθήο ζπκκαρία ζα επηζθίαδε ηηο ζέζεηο ησλ 

αγξνηψλ-εθιεγκέλσλ κειψλ, αθεηέξνπ πηζαλή δηαθσλία ηνπο ζα επαλαιάκβαλε ηελ 

αλάγθε ζπκκαρίαο ησλ επηζήκσλ κε ηα ηνπξθηθά εθιεγκέλα κέιε. Έηζη ζπκπέξαηλε φηη 

πηζαλή ζπληαγκαηηθή αιιαγή δελ ζα επέθεξε απνηέιεζκα αλ δελ θαηνρπξσλφηαλ ε 

πιεηνςεθία ησλ επίζεκσλ κειψλ.
262

   

 Με ζηφρν λα πείζεη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ γηα ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ 

ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο ζηελ Κχπξν, ν Dawe εηνίκαζε, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, έλα 

καθξνζθειέο κλεκφλην. Αξρηθά παξνπζίαζε ην ζχληαγκα ηνπ 1882, ην νπνίν ήηαλ, θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ «κεραληθά αλεθάξκνζην», αθνχ ηα πιεηνςεθνχληα εθιεγκέλα κέιε 

δξνχζαλ σο αληηπνιίηεπζε θαη δελ επηζπκνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ θπβέξλεζε, είηε 

ιφγσ ηεο «θαθήο ζέιεζεο ησλ Διιήλσλ», είηε ιφγσ ηεο έιιεηςεο επάξθεηάο ηνπο. Οη 

ιφγνη πνπ ιεηηνχξγεζε ην ελ ιφγσ πκβνχιην γηα 47 ρξφληα ήηαλ, ν θαζέλαο απφ κφλνο 

ηνπ, ηαπηφρξνλα κηα δηθαηνινγία γηα αλαζεψξεζε ηνπ:  

 α) ε εθηειεζηηθή εμνπζία βξήθε ηνλ ηξφπν (Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ) λα 

παξαθάκπηεη ηηο δπζθνιίεο πνπ έβαδε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην κε απνθάζεηο ηνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο,  

 β) ε ρξήζε, εθ κέξνπο ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ «divide et 

impera», κε ηε ζπλεηδεηή ζπλερή ζπλεξγαζία ηνχξθσλ θαη βξεηαλψλ βνπιεπηψλ έλαληη 

ησλ ειιήλσλ, κε φια ηα ζπλεπαθφινπζα πνπ πξναλαθέξζεθαλ (εμάξηεζε απφ ηε 

κεηνλφηεηα ζην λεζί θαη ηδηαίηεξα απφ κηα κηθξή νκάδα Σνχξθσλ θαη θπιεηηθφο 

δηαρσξηζκφο),  

 γ) νη πεξηνξηζκέλεο, κέρξη ηφηε, δξαζηεξηφηεηεο ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζην 

λεζί. 

                                                             
261 Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζει. 371. 
262 Παξαηίζεηαη ζην G. S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 178-179. 
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Δλ θαηαθιείδη, ν Dawe ζεσξνχζε φηη ην χληαγκα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί, αθνχ, 

παξά ην γεγνλφο φηη παιηφηεξα ιεηηνπξγνχζε ηθαλνπνηεηηθά, δελ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ζηνπο έληνλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ νξακαηηδφηαλ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε. 

Δπηπξφζζεηα, νη Κχπξηνη ήηαλ αθαηάιιεινη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αληηπξνζσπεπηηθνχο 

ζεζκνχο, σο απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο θαηνρήο ηνπ λεζηνχ απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαθηεηέο, ελψ, φπσο ν ίδηνο αλέθεξε, παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα άιισλ 

λνηηνεπξσπατθψλ ρσξψλ, «έλαο κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αξθνχλησο θαιά 

ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Μεζνγείνπ».
263

 

 πσο θαη ν Γεσξγαιιίδεο αλαθέξεη,
264

 παξά ην γεγνλφο φηη νη απφςεηο ηνπ Dawe 

πεξί ειιεληθνχ θππξηαθνχ εζληθηζκνχ ήηαλ ξεαιηζηηθέο, εληνχηνηο νη πξνηάζεηο ηνπ 

δηαθαηέρνληαλ απφ απφιπηεο απνηθηαθέο αληηιήςεηο. Αλ θαη αλαγλψξηδε ηε καδηθφηεηα 

ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά θαη ηελ αδηθία πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε», εληνχηνηο, δελ πξφηεηλε νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ζχληαγκα πνπ ζα ηα άιιαδε. Αληίζεηα, κε γλψκνλα ηελ αδηαιιαμία ησλ Διιήλσλ, 

πξνζπάζεζε λα παξαρσξήζεη απμεκέλεο λνκνζεηηθέο εμνπζίεο ζηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, 

ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί, ρσξίο λα αλαγθάδεηαη λα θαηαθεχγεη ζε αθξαίεο ιχζεηο, 

φπσο ηελ έθδνζε Γηαηαγκάησλ ελ πκβνπιίσ.  

 Οη πξνηάζεηο ηνπ Dawe έγηλαλ δεθηέο απφ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπ κε κηθηά 

ζρφιηα. Ο βνεζφο πθππνπξγφο Απνηθηψλ H. R. Cowell, παξά ην γεγνλφο φηη ζπκθσλνχζε 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, 

εληνχηνηο πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία θνηλνχ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ, θάηη πνπ ζα αζθνχζε, 

θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πίεζε θαη ζηνπο έιιελεο πνιηηεπηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη 

ηηο ηνπξθηθέο απφςεηο. Αλ δελ επηηπγραλφηαλ ε εθινγή Σνχξθσλ, ν Κπβεξλήηεο ζα είρε ην 

δηθαίσκα λα δηνξίζεη νξηζκέλνπο απφ απηνχο ζην πκβνχιην. Γηαθσλνχζε επίζεο, φπσο 

θαη ν Dawe, κε ηηο απφςεηο ηνπ Nicholson γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο δαλεηζηέο, 

πξνηείλνληαο παξάιιεια ηελ θαηλνηνκία ηεο παξαρψξεζεο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα θεξχζζεη θάπνηα ζέκαηα σο «πςίζηεο ζεκαζίαο» θαη λα αγλνεί ηηο 

ςήθνπο ησλ αηξεηψλ κειψλ ζηηο ςεθνθνξίεο ζε απηά.
265

   

 Ο έηεξνο βνεζφο πθππνπξγφο Απνηθηψλ, Shuckburgh. δηαθσλνχζε επίζεο κε ηελ 

άπνςε ηνπ Nicholson γηα επξεία ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ θαη απνθιεηζκφ ησλ δαλεηζηψλ, 

ελψ ν ίδηνο ιάκβαλε ππφςε ηελ αληίδξαζε πνπ ζα είρε πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο, ηφζν ζην λεζί, φζν θαη ζηε Βξεηαλία. Φνβνχκελνο πηζαλφλ ην ηειεπηαίν, 

                                                             
263 ΣΝΑ: CO883/8/82. «Memorandum on Cyprus Constitutional Question», by A.J. Dawe. Γηα ηελ αλάιπζή 

ηνπ, βι. G. S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 179-184. 
264 G. S. Georghallides, ζην ίδην, ζζ. 183-184. 
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πξφηεηλε ηελ παχζε ησλ ζπδεηήζεσλ γηα κεηαξξπζκίζεηο, κέρξη θαη ηε δηελέξγεηα ησλ 

επεξρφκελσλ γεληθψλ εθινγψλ ζηε ρψξα ηνπ, απφθαζε κε ηελ νπνία ζπκθψλεζαλ θαη νη 

άιινη αμησκαηνχρνη ηνπ ππνπξγείνπ, κε απνηέιεζκα ηα ελ ιφγσ έγγξαθα λα κελ 

παξνπζηαζηνχλ θαλ ζηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ.
266

   

 Σελ επνκέλε ηεο απφθαζεο, ν πθππνπξγφο Απνηθηψλ ζε πξνζσπηθή ηνπ επηζηνιή 

πξνο ηνλ Nicholson, ηνπ έθαλε ηελ πξψηε λχμε γηα ηηο απφςεηο ηνπ ππνπξγείνπ ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπ, ελψ ελεκεξψζεθε θαη πξνθνξηθά απφ ηνλ αλαπιεξσηή Απνηθηαθφ 

Γξακκαηέα, ν νπνίνο επέζηξεςε ζηελ Κχπξν απφ ην Λνλδίλν. Ο Nicholson, δηαβεβαίσζε 

άκεζα ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ φηη ην ελδερφκελν βίαησλ αληηδξάζεσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ζε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηείην ην χληαγκα ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη απνκαθξπζκέλν, 

ελψ κηα εθζηξαηεία δηαθψηηζεο γηα ην λέν ζχληαγκα ζην λεζί ζα εχξηζθε ζχκθσλνπο ηνπο 

αγξφηεο. Παξά θαη ηηο ηειεπηαίεο ηνπ πξνζπάζεηεο, κε ηελ επίθιεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ν Nicholson δελ θαηάθεξε λα πείζεη ην ππνπξγείν.
267

   

 ηελ Κχπξν, νη πνιηηεπηέο είραλ ρσξηζηεί ζε ζηξαηφπεδα. Απφ ηε κηα ήηαλ νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο άκεζεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα, σο ηεο κφλεο ιχζεο γηα ηα πξνβιήκαηα 

ησλ Κππξίσλ, θαη απφ ηελ άιιε βξίζθνληαλ νη κεηξηνπαζέζηεξνη, νη νπνίνη επίζεο 

επηζπκνχζαλ ηελ έλσζε, αιιά κέρξη λα επηηεπρζεί επηδίσθαλ ηελ απηνλνκία. Τπήξρε 

βέβαηα θαη ην αλεξρφκελν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ, ην νπνίν, βιέπνληαο ηελ 

ερζξηθή ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Βεληδέινπ έλαληη ησλ θνκκνπληζηψλ, θαη 

επηθαινχκελν ηελ «ελφηεηα Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ», ηάρζεθε ελαληίνλ ηεο 

έλσζεο θαη ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο έληαμεο ηνπ λεζηνχ ζηελ «Βαιθαληθή 

πλνκνζπνλδία».
268

 Ο έιιελαο πξσζππνπξγφο, κε ζπλέληεπμή ηνπ, πξνέηξεςε ηνπο 

Κχπξηνπο λα απνδερηνχλ πηζαλέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο Βξεηαλνχο, κε 

απψηεξν πάληα ζηφρν ηελ έλσζε.
269

   

 Ζ άλνδνο ζηελ εμνπζία ηεο Δξγαηηθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Ramsay MacDonald ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1929, αλαπηέξσζε ηηο ειπίδεο ησλ Κππξίσλ, νη νπνίνη απέζηεηιαλ 

αληηπξνζσπεία ηνπο ζην Λνλδίλν, απνηεινχκελε απφ ηνπο βνπιεπηέο κεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

Νηθφδεκν Μπισλά θαη ηαχξν ηαπξηλάθε, θαη ην λεαξφ δηθεγφξν Εήλσλα Ρσζζίδε σο 

γξακκαηέα, γηα ηελ επίδνζε ππνκλήκαηνο ζηνλ λέν Πξσζππνπξγφ κε ηα αηηήκαηά ηνπο.
270

 

                                                             
266 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). εκεηψκαηα Sir J. Shuckburgh θαη Sir G. Grindle, 13-5-1929. 
267 TNA: CO67/227/4/39518 (Part 1). Πξνζσπηθέο επηζηνιέο Nicholson πξνο Shuckburgh, 22 θαη 24 Μαΐνπ 

1929. Ζ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο βξίζθεηαη ζην G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 190-191. 
268

 Yiannos Katsourides, The History of the Communist Party in Cyprus. Colonialism, Class and the Cypriot 

Left, Λνλδίλν 2014, ζζ. 105-108.   
269 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 375-376. 
270 Σν 13ζέιηδν κλεκφλην, εκεξνκελίαο 20 Ηνπιίνπ 1929 εθδφζεθε απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζε ηεχρνο 
κε ηίηιν Cyprus. Memorial from the Greek Elected Members of the Legislative Council together with the 

Reply returned by the Secretary of State for the Colonies, Λνλδίλν 1930. Αλάιπζε ηεο δξάζεο ηεο 
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Αλάκεζα ζε απηά, πέξαλ βέβαηα ηεο έλσζεο, νη θχπξηνη πνιηηεπηέο δήηεζαλ ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληάγκαηνο κε ηελ απφδνζε Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απνηεινχκελνπ απνθιεηζηηθά απφ εθιεγκέλα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δπηπξφζζεηα, δήηεζαλ φπσο ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην πξνέξρεηαη απφ ην 

Ννκνζεηηθφ, ζην νπνίν θαη λα δίλεη αλαθνξά. Σέινο, ν Κπβεξλήηεο ζα κπνξνχζε λα 

δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο, ελψ θαη ηα Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ 

κπνξνχζαλ λα εθδίδνληαη κφλν ζε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην χληαγκα πεξηπηψζεηο, ελψ 

γηα ηα ππφινηπα ζέκα νη βνπιεπηέο ζα είραλ απεξηφξηζηεο λνκνζεηηθέο εμνπζίεο.  

 Ο λένο ππνπξγφο Απνηθηψλ ιφξδνο Passfield, ν νπνίνο αγλννχζε ελ γέλεη ηα 

δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ, ελεκεξψζεθε κφιηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1929 γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Nicholson, ηηο νπνίεο παξέπεκςε γηα αξγφηεξα. Δλ ησ κεηαμχ ν Κπβεξλήηεο Storrs, ν 

νπνίνο έλησζε αλαζθάιεηα γηα ηε ζέζε ηνπ ζην λεζί, πξνσζψληαο ην ππφκλεκα ζην 

ππνπξγείν, πεξηέγξαθε κε ηδηαίηεξα κειαλά ρξψκαηα ηνπο θχπξηνπο πνιηηεπηέο πνπ 

απνηεινχζαλ ηελ Πξεζβεία, ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνβαζκίζεη ηε ζεκαζία ηεο.
271

  

 Ζ κεηξηνπαζήο αληίιεςε πνπ δηαθαηείρε ην ππφκλεκα, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε θαη 

ζην λεζί απφ ηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1929 επέθεξε κηα ζεηξά απφ 

άξζξα κε ζπγθξνπφκελεο απφςεηο. Απφ ηε κηα, ε ξηδνζπαζηηθφηεξε εθεκεξίδα Διεπζεξία, 

ην θαηέθξηλε γηα απνδπλάκσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα έλσζε, ιφγσ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

αηηεκάησλ. Απφ ηελ άιιε, νη εθεκεξίδεο Κππξηαθφο Φχιαμ θαη Ηζφηεο ζεσξνχζαλ σο 

νξζή ηελ ελέξγεηα απηή, αθνχ πηζαλή παξαρψξεζε πξαγκαηηθψλ ζπληαγκαηηθψλ 

ειεπζεξηψλ ζα ήηαλ ζεκαληηθφ επίηεπγκα.
272

  

Οη αληηδξάζεηο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαηεζέληνο 

ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ απφ ηελ θππξηαθή αληηπξνζσπεία, πνπ δήηεζε 

κφλν ηελ έλσζε. Δληνχηνηο, θαηά ηε ζπλάληεζε ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Νηθφδεκνο 

Μπισλάο έζεζε θαη ην δήηεκα ηεο απηνλνκίαο. Ο Passfield επηθπιάρηεθε λα απαληήζεη 

γξαπηψο, κε έγγξαθν ην νπνίν απέζηεηιε ζην λεζί κε νδεγίεο λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

θαηνίθνπο.
273

 ε απηφ, αθνχ αληέθξνπζε ην αίηεκα γηα ηελ έλσζε, ηφληζε φηη θαη ην ζέκα 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπληάγκαηνο δελ ήηαλ ζηηο άκεζεο ζθέςεηο ηεο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο, θιείλνληαο βαζηθά θαη ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα γηα ηξνπνπνίεζή ηνπ, αθνχ 

                                                                                                                                                                                         
Πξεζβείαο ηνπ 1929 βι. ζην G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 198-279 θαη G. Hill, A History, φ.π., ζζ. 

429-431.  
271 G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 217-222, Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 380-381. 
272 Γηα ηηο αληηδξάζεηο βι. G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 213-215. 
273 Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο απάληεζεο δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Διεπζεξία, 11-12-1929. 
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δχν ρξφληα αξγφηεξα, κεηά θαη ηα γεγνλφηα ηνπ Οθησβξίνπ 1931, ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην θαηαξγήζεθε νξηζηηθά.
274

  

      

 Πξνζπάζεηεο γηα αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο εληόο ηνπ πκβνπιίνπ 

 Σν πξψην αίηεκα εληφο ηνπ πκβνπιίνπ γηα αλαζεψξεζε πξνλνηψλ ηνπ 

πληάγκαηνο έγηλε χζηεξα απφ κηα δεθαπεληαεηία απφ ηελ παξαρψξεζή ηνπ, θαηά ηε 

ζχλνδν ηνπ 1897. Ήδε απφ ηελ αληηθψλεζε, ηα κέιε έζεζαλ δήηεκα ηξνπνπνίεζήο ηνπ, 

κε ηελ αλάθιεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Γηαηάγκαηνο ηνπ 1882.
275

  Με ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο αθαηξείην ε εμνπζία απφ ηνλ 

Αξκνζηή λα κελ ζπγθαηαηίζεηαη ζε λφκνπο πνπ αθαηξνχζαλ ή κείσλαλ θνξνινγίεο, 

δαζκνχο ή δηθαηψκαηα, αθεηέξνπ απνθηνχζε ην πκβνχιην ηελ εμνπζία λα πξνηείλεη 

λφκνπο θαη ςεθίζκαηα γηα ηε δηάζεζε δεκνζίσλ πξνζφδσλ, δηθαίσκα πνπ θαηείρε κφλν ν 

Αξκνζηήο, θαη ηέινο αθαηξνχληαλ ηα πάγηα έμνδα πνπ αθνξνχζαλ ην θφξν ππνηειείαο θαη 

ηνπο κηζζνχο ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ζηφρνο ησλ 

βνπιεπηψλ ήηαλ ε απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνηείλνπλ λφκνπο γηα ηε δηάζεζε ησλ 

πφξσλ, ρσξίο δεζκεπκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ πνζά, πξνο ζπκθέξνλ νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ζέινληαο λα πηέζεη γηα γξήγνξε απάληεζε απφ ην ππνπξγείν, ν βνπιεπηήο 

Ο. Ηαζνλίδεο πξφηεηλε ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, αθνχ ήηαλ αιιειέλδεηνο κε ην αίηεκά ηνπο. Δληνχηνηο ε ελ ιφγσ 

πξφηαζε δελ ππνζηεξίρζεθε απφ ηα ππφινηπα κέιε.
276

  

Ζ αληηθψλεζε ησλ αηξεηψλ κειψλ πξνθάιεζε ηελ αγαλάθηεζε ηνπ ππνπξγνχ 

Απνηθηψλ Chamberlain. Με κηα πνιπζέιηδε πξνζσπηθή επηζηνιή πξνο ηνλ κφληκν 

πθππνπξγφ Απνηθηψλ, E. Wingfield, ν Μέγαο Αξκνζηήο Sendall πξνζπάζεζε λα 

δηθαηνινγήζεη, θαηά θάπνην ηξφπν, ηνπο Κχπξηνπο βνπιεπηέο, ηνλίδνληαο φηη ε πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζνχζαλ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ απφ ηνπο εθινγείο ηνπο, αιιά θαη απφ 

ηνλ Σχπν, πνπ δεηνχζαλ κεηψζεηο ηεο θνξνινγίαο θαη θαηαλφεζε ζηελ είζπξαμή ηεο. Γηα 

ην αίηεκα απηφ θαζ’ εαπηφ, δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε αληίδξαζε.
277

   

Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1902, θαη πάιη ζηελ αληηθψλεζε ζηνλ αξκνζηεηαθφ 

ιφγν, ηέζεθε ην αίηεκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο. πσο ζα αλαθεξζεί θαη 

αιινχ, νη εθινγέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ είζνδν ζην 

πκβνχιην πξνζψπσλ, νη νπνίνη ζην πξνεθινγηθφ ηνπο πξφγξακκα έζεζαλ σο 

πξνηεξαηφηεηα, πέξαλ ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο, θαη ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ 

                                                             
274 G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 237-240, Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 383-384.  
275 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 11-3-1897. 
276 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 30-3-1897. 
277 TNA: CO67/105/7131. Πξνζσπηθή επηζηνιή Sendall πξνο Wingfield, Λεπθσζία 4-6-1897. 
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ζπληαγκαηηθψλ εμνπζηψλ. Αθνξκή γηα αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο έδσζε ε αζξφα 

πξνζέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο εθινγέο, δείγκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηθνχ θξνλήκαηφο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ βνπιεπηψλ. ηεξηδφκελνη ζε απηφ, δήηεζαλ 

ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ δηθαησκάησλ θαη εμνπζηψλ, «ίλα ν ιαφο ζπκκεηέρεη 

εθηελέζηεξνλ εηο ηα ηεο δηνηθήζεψο ηνπ, σο αξκφδεη εηο ηελ αλάπηπμηλ θαη ηελ θαηαγσγήλ 

ηνπ, σο εκπξέπεη εηο ηαο παξαδφζεηο ηνπ αγγιηθνχ ιανχ, θαη σο απαηηεί ην δίθαηνλ θαη ν 

ζεκεξηλφο πνιηηηζκφο». Σφληζαλ, παξάιιεια, θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο: «ηαλ δ’ αη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ππφθεηληαη εηο ην δηθαίσκα ηεο 

αξλεζηθπξίαο ηεο επηθπξηάξρνπ Γπλάκεσο, παο άιινο πεξηνξηζκφο παξέιθεη». 

Αλαθέξζεθαλ, επίζεο, γηα πξψηε θνξά, ζην γεγνλφο ηεο εθινγήο ησλ κειψλ κε βάζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εθινγηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε επίθεληξν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

«θνξνινγηθήο θαηαδπλάζηεπζεο» ηνπ λεζηνχ, ηδηαίηεξα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν 

ππνηειείαο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξζεθαλ ζηηο πεξηπηψζεηο άιισλ ρσξψλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαλ ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ ηελ Κχπξν, πνπ επίζεο ήηαλ ππφ νζσκαληθή 

δηνίθεζε, αιιά θαηαιήθζεθαλ απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαη αλαπηχρζεθαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ απηήλ.
278

 

Σα επηρεηξήκαηά ηνπο, φπσο αλαιχζεθαλ ζηε ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο 

αληηθψλεζεο, ζηεξίρηεθαλ ζηηο πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο πνπ είραλ, βάζεη ηνπ ππάξρνληνο 

ηφηε ζπληάγκαηνο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ αδπλακία ησλ βνπιεπηψλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, απμάλνληαο νξηζκέλα θνλδχιηα, αιιά θαη ην δηθαίσκα ηνπ veto πνπ 

θαηείρε ην ηέκκα. Σα βαζηθά αηηήκαηά ηνπο ήηαλ δχν: ην πκβνχιην λα απνηειείηαη κφλν 

απφ αηξεηά κέιε θαη λα έρεη εμνπζίεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη θνξνινγίαο. Ηδηαίηεξα 

ζνβαξφ δήηεκα, θαηά ηνλ βνπιεπηή Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο, Θενθάλε Θενδφηνπ, ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη νη αηξεηνί βνπιεπηέο αλαγθάδνληαλ λα αζθήζνπλ «αξλεηηθή πνιηηηθή», αθνχ 

είραλ δηθαίσκα κφλν λα απνξξίπηνπλ ηξνπνινγίεο ή λνκνζρέδηα θαη λα κεηψλνπλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα πξάμνπλ ην αληίζεην, έζησ θαη αλ ήηαλ πξνο 

φθεινο ησλ θαηνίθσλ.
279

 Σν δήηεκα, αλ θαη έκκεζα, ηέζεθε μαλά θαη ην 1906, ιίγεο κφιηο 

κέξεο κεηά ην δηαθαλνληζκφ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο κε ηε ρνξεγία 50.000 ιηξψλ απφ ην 

Βαζηιηθφ Θεζαπξνθπιάθην. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν Η. Κπξηαθίδεο 

δήηεζε ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, ψζηε απηφ λα ειέγρεη θαη ηα 

                                                             
278

 TNA: CO69/15. πλεδξία 15-5-1902. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 

ζζ. 449-460. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αληηθψλεζεο, νη αηξεηνί βνπιεπηέο επηθαιέζηεθαλ ην παξάδεηγκα ηεο 

Βνζλίαο θαη ηεο Δξδεγνβίλεο, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ππφ ηελ θαηνρή ηεο Απζηξίαο κε ην ίδην θαζεζηψο φπσο 

ε Κχπξνο, αιιά αλαπηχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ, αλ θαη θαηαιήθζεθαλ θάησ απφ πην δπζβάζηαθηεο 
ζπλζήθεο, βι. TNA: CO69/15. πλεδξία 9-5-1902.  
279 TNA: CO69/15. πλεδξία 9-5-1902 θ.ε. 
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νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ, αθαηξψληαο ηαπηφρξνλα ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο απφ ηνλ 

ππνπξγφ Απνηθηψλ.
280

  

ην πξνζρέδην γηα ηελ αληηθψλεζε ηνπ 1907 ηέζεθε θαη πάιη ην δήηεκα ηεο 

παξαρψξεζεο επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Με ηελ εηζαγσγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο δηαθψλεζαλ ηα πξφζθαηα 

εθιεγκέλα, πην ζθιεξνππξεληθά, κνπζνπικαληθά κέιε, ζεσξψληαο φηη κε ηηο πξφλνηεο 

απηέο ζα ράλνληαλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ νπιηάλνπ επί ηνπ λεζηνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα δηθαηνινγία πνπ αλέθεξαλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ειιήλσλ κειψλ ζηεξίρηεθε ζην γεγνλφο φηη θαη 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία επηηεχρζεθαλ κεηαξξπζκίζεηο θαη ζην φηη κε ηηο ήδε 

παξαρσξεζείζεο ειεπζεξίεο (ίδξπζε Ννκνζεηηθνχ θαη Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ) θαλέλα 

δηθαίσκα ηνπ νπιηάλνπ δελ εθρσξήζεθε. Με ηελ παξάγξαθν δηαθψλεζαλ αξρηθά θαη ηα 

επίζεκα κέιε, θάηη πνπ επέθεξε θαη ηε δηακαξηπξία ησλ ψδνπ θαη Θενδφηνπ, αθνχ 

ζεσξνχζαλ φηη, κέζσ ηεο αληηθψλεζεο, ζα γίλνληαλ γλσζηά ηα αηηήκαηα ησλ Κππξίσλ 

πξνο ηελ θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν. Ζ άλνδνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηελ εμνπζία 

ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ παξαρψξεζε ηέηνησλ δηθαησκάησλ ζηηο απνηθίεο (αλαθέξζεθαλ 

ην Transvaal θαη ε Ηλδία), θαη κέζσ ηεο αληηθψλεζεο, νη έιιελεο βνπιεπηέο επηδίσθαλ λα 

γίλνπλ γλσζηά ηα αηηήκαηά ηνπο θαη λα εθρσξεζνχλ θαη ζηελ Κχπξν πεξαηηέξσ 

ειεπζεξίεο. Ζ παξάγξαθνο ηειηθά εγθξίζεθε κεηά απφ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο κε ηηο 

ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο.
281

  Ζ βξεηαληθή φκσο ππνζηήξημε ζην ελ ιφγσ αίηεκα δελ είρε 

νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα, αθνχ ιίγνπο κφλν κήλεο αξγφηεξα, ην λέν δηάηαγκα γηα ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάζηεθε ρσξίο νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε. Σν δήηεκα 

ηέζεθε μαλά θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ην ίδην έηνο, νπφηαλ ν εηζεγεηήο Η. 

Κπξηαθίδεο επηθαιέζηεθε ηε λέα γεληά πνιηηψλ, νη νπνίνη γελλήζεθαλ θαη αλδξψζεθαλ 

ππφ βξεηαληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζεσξνχζαλ ην ζχληαγκα πνπ παξαρσξήζεθε, έλα 

ηέηαξην ηνπ αηψλα πξνεγνπκέλσο, σο μεπεξαζκέλν. Αλάκεζα ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαλ 

αλαζεψξεζε ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ θαηείρε ην ηέκκα γηα επηβνιή 

λνκνζεζίαο απεπζείαο απφ απηφ, φπσο θαη ε απαγφξεπζε ηφζν ζηνλ Αξκνζηή, φζν θαη ζηα 

κέιε, λα απμάλνπλ θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ελ ιφγσ παξαρσξήζεηο, φπσο ν 

ίδηνο αλέθεξε, δελ ζα είραλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα, αθνχ ζα παξέκελε ε εμνπζία ζην 

ηέκκα θαη ζηνλ Αξκνζηή λα απνξξίπηεη λφκνπο, παξά ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ. Οη 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίρζεθαλ θαη απφ άιινπο έιιελεο βνπιεπηέο, ζηεξίδνληαλ 

θπξίσο κε ην επηρείξεκα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ αιιά θαη 
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ηεο παξαρψξεζεο επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ πξνλνκίσλ ζε άιιεο απνηθίεο. Οη 

κνπζνπικάλνη βνπιεπηέο αληίζεηα, θνβνχκελνη, φπσο δήισλαλ, ηελ απψιεηα δηθαησκάησλ 

ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, δηαθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε.
282

 

Καηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1909, ν Θενδφηνπ έζεζε θαη πάιη ην 

δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο, ην νπνίν ραξαθηήξηζε πεπαιαησκέλν πηα, 

αθνχ δελ εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπληάρζεθε. Πξφηεηλε έηζη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ «πεξηηηψλ» επίζεκσλ κειψλ (εθηφο δειαδή απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα 

θαη ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο) κε αηξεηά κέιε, ηα νπνία λα εθιέγνληαλ κε βάζε ηελ 

πιεζπζκηαθή αλαινγία ηεο θάζε εζλνηηθήο θνηλφηεηαο. Αηηήζεθε επίζεο ηελ παξαρψξεζε 

ηεο εμνπζίαο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην γηα άζθεζε «πξαγκαηηθνχ ειέγρνπ» ηφζν επί ηεο 

κηζζνδνζίαο φισλ ησλ ππαιιήισλ, φζν θαη επί ησλ ππφινηπσλ δαπαλψλ, αθφκα θαη ζηα 

«Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ», πνπ επηβάιινληαλ απφ ην Λνλδίλν. Σα αηηήκαηα 

ζηεξίρζεθαλ θαη απφ άιια ειιεληθά κέιε, κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο λα αθνξά 

θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ήηαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ πνπ γλψξηδαλ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη φρη ε θπβέξλεζε. Αληίζεηνη κε ηελ παξαρψξεζε νπνησλδήπνηε 

επηπξφζζεησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ήηαλ νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, ζηεξηδφκελνη ζε 

ηξία ζεκεία: α) ν θππξηαθφο ιαφο δελ έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο 

ψζηε λα δηθαηνχηαη ηέηνηα δηθαηψκαηα, β) πηζαλή πινπνίεζε ηεο επηζπκίαο ησλ Διιήλσλ 

ζα νδεγνχζε ζε θαηαπίεζε ηεο νζσκαληθήο κεηνλφηεηαο θαη γ) ε χπαξμε ηεο ζπλζήθεο 

κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Βξεηαλίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ ζηε δεχηεξε δελ 

επέηξεπε ηέηνηα παξαρψξεζε. Ζ άπνςε επέθεξε ηελ αληίδξαζε ηνπ Η. Κπξηαθίδε, ν νπνίνο 

θαηήγγεηιε ηνλ εθθξαζηή ηνπο, Shefket Bey, φηη εμέθξαδε ηνλ αληη-λενηνπξθηζκφ, κηα 

ηάζε έληνλε εληφο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, αλαθέξνληαο παξάιιεια δηάθνξεο 

πεξηνρέο πνπ απέθηεζαλ ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ηελ ίδηα ηελ 

Σνπξθία, φπνπ «νη Σνχξθνη, νη νπνίνη δελ απνιάκβαλαλ νπνηαδήπνηε πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα, έρνπλ ηψξα απνθηήζεη ηέηνηα δηθαηψκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα αλεβάζνπλ θαη 

λα ξίμνπλ θπβεξλήζεηο». ηε καθξά ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ηα δηάθνξα κέιε 

ππνζηήξημαλ ηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο (κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ) ή 

δηαθψλεζαλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο (θνβνχκελνη ηελ θαηαπίεζε ησλ Σνχξθσλ 

απφ ηνπο Έιιελεο), κέρξη ηελ παξέκβαζε ηνπ Αξκνζηή, ν νπνίνο έζεζε ηέξκα ζηελ 

αληηπαξάζεζε.
283

 Γηα ηνπο Οζσκαλνχο, ε επίθιεζε ηνπ θφβνπ γηα θαηαπίεζή ηνπο απφ 

ηνπο Έιιελεο, ζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο πεξηζζφηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαζε ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο, ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ επηζπκνχζαλ 
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283 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξίεο 10 θαη 11-5-1909. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



126 
 

ηελ παξακνλή ηνπ ππάξρνληνο ζπληάγκαηνο. Αμηνπξφζεθηε πάλησο ήηαλ θαη ε αλαθνξά, 

γηα πξψηε θνξά ζην θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζην λεζί.               

Παξφκνηα ζηάζε ηήξεζαλ νη νζσκαλνί βνπιεπηέο θαη θαηά ηελ εηζαγσγή 

παξαγξάθνπ ζηελ αληηθψλεζε πξνο ηνλ ελαξθηήξην αξκνζηεηαθφ ιφγν ηνπ 1911, κε ηελ 

νπνία δεηνχληαλ επξχηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη 

θηιειεχζεξεο εμνπζίεο ζην πκβνχιην, ηφζν πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

λεζηνχ φζν θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηνλ εηζεγεηή ηεο, έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο κε αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ ν «κνλαξρηθφο» ηξφπνο 

δηαθπβέξλεζήο ηνπ, ελψ ηφζν ε θχζε φζν θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ επέβαιιαλ ηελ 

εθρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ. Σειηθά ε 

ελ ιφγσ παξάγξαθνο δειψζεθε φηη εμέθξαδε κφλν ηα ειιεληθά κέιε, κε ηνπο αληηδξψληεο 

νζσκαλνχο βνπιεπηέο, κέζσ μερσξηζηήο παξαγξάθνπ, λα δειψλνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπληάγκαηνο, αθνχ ζα ήηαλ 

δεκηνγφλα γηα απηνχο.
284

   

Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, πξνθαλψο ελ φςεη θαη ηεο ππφ δηελέξγεηα απνγξαθήο 

πιεζπζκνχ, ν βνπιεπηήο Θενθάλεο Θενδφηνπ κε ζεκείσκά ηνπ πξνο ηνλ γξακκαηέα ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ελεκέξσλε φηη πξνηίζεην λα ππνβάιεη ςήθηζκα κε ην νπνίν 

ζα δεηνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ ηεο 6
εο

 Ηνπιίνπ 1907, κε 

ζηφρν ηελ αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο θαη ε αχμεζε ησλ ειιήλσλ κειψλ απφ ελλέα ζε δψδεθα, ψζηε «λα εθδεινχηαη 

θαη λα επηβάιιεηαη ε γλψκε θαη ε ζέιεζηο ηεο κεγίζηεο πιεηνλφηεηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

λήζνπ ελ ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ».
285

 Οη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη επέηξεςαλ ηε 

ζπδήηεζή ηνπ, αθελφο γηαηί έλα ςήθηζκα δελ κπνξνχζε λα έρεη νπνηαδήπνηε επίδξαζε, 

νχηε ζα επέβαιιε θάπνηα αιιαγή, αθεηέξνπ, ρσξίο βέβαηα λα δειψλεηαη, γλψξηδαλ φηη, αλ 

ζα πιήηηνληαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, ζα θαηαςεθηδφηαλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο.
286

 Καηά ηελ ππνζηήξημή ηνπ ν Θενδφηνπ δήηεζε ηελ εθπξνζψπεζε ζην 

πκβνχιην ηεο θάζε θνηλφηεηαο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, αιιά θαη ηε κείσζε ησλ 

επηζήκσλ κειψλ ή ηελ αθαίξεζε ηεο ςήθνπ ηνπο, αθνχ «ςήθηδαλ ελάληηα ζηε ρψξα θαη 

πάληνηε ππέξ ηνπ βξεηαλνχ θνξνινγνχκελνπ». Ζ ζπδήηεζή ηνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, 

                                                             
284 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 29 θαη 30-3-1911. Γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: 

CO69/27. πλεδξία 3-4-1911. 
285 ΚΑΚ: SA1:755/1911. Δπηζηνιή Θενδφηνπ πξνο γξακκαηέα Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, Λεπθσζία 5-4-

1911, φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη ην ζρεηηθφ έληππν. Παξφκνην αίηεκα πξνζπάζεζε λα ζέζεη ν Θενδφηνπ θαη 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηδίνπ έηνπο, ρσξίο επηηπρία, αθνχ ν πξνεδξεχσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζεψξεζε φηη ήηαλ αληίζεην κε ηνπο Οξγαληθνχο Καλνληζκνχο, ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 4-4-

1911.   
286 Βι. ηα ζεκεηψκαηα ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο θαη ηνπ Hatton Richards, εκεξνκελίαο 11 θαη 12-4-
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ππνζηεξίρζεθε κε παξεκβάζεηο απφ ηνπο βνπιεπηέο Νηθνιαΐδε, Υαηδεησάλλνπ, 

Κπξηαθίδε θαη ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχξηιιν Β΄, νη νπνίνη επηθαιέζηεθαλ ηηο αξρέο ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη ηεο αλαινγηθήο εθπξνζψπεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηφ. Αληηδξάζεηο 

εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο βνπιεπηέο, αλαγλσξίδνληαο έκκεζα ηελ «άηππε 

ζπκκαρία πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ηνπο Βξεηαλνχο», θαηεγνξψληαο ηνπο Έιιελεο φηη 

επηζπκνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα «δηνηθνχζα πιεηνςεθία» εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, κε 

ζηφρν ηελ πξφθιεζε «πνιηηηθψλ ηαξαρψλ». πσο αλακελφηαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία πνπ 

αθνινχζεζε, θαηαςήθηζαλ ην ςήθηζκα καδί κε ηα επίζεκα κέιε, απνξξίπηνληάο ην.
287

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηδίνπ έηνπο, ηα 

ειιεληθά κέιε πξφηεηλαλ, κε αθνξκή ην Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ πεξί Γηθαζηεξίσλ, φπσο 

ν ζεζκφο ησλ ελ ιφγσ δηαηαγκάησλ θαηαξγεζεί θαη λα δηλφηαλ ε επθαηξία ζην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην λα ςεθίδεη λφκνπο αληί απηψλ. Ζ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαη ε βνήζεηα πνπ 

ζα παξείραλ νη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη, ηδηαίηεξα ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο, ζα 

πξφζθεξαλ ηα ερέγγπα γηα ηελ επηηπρή λνκνζεηηθή ξχζκηζε φισλ ησλ δεηεκάησλ. Πέξαλ 

ηνχηνπ, ε εηνηκαζία ηνπο ζην λεζί, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηζαγελψλ κειψλ, ζα εκπεξηείρε 

θαη ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
288

    

Αίηεκα γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, κέζσ ηεο 

αχμεζεο ησλ αηξεηψλ κειψλ κε βάζε ηελ πξφζθαηε απνγξαθή πιεζπζκνχ, θαη πεξαηηέξσ 

νηθνλνκηθψλ εμνπζηψλ ηέζεθε θαη ζηα κέζα ηνπ 1912 κε ππφκλεκα ηεο Πνιηηηθήο 

Δπηηξνπήο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ.
289

 Ζ απάληεζε ηνπ Λνλδίλνπ έθηαζε ζην λεζί 

ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1914, θαη αθνχ είραλ αθνινπζήζεη άιια δχν ελσηηθά 

ππνκλήκαηα,
290

 θαη κεηαθέξζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ άκεζα, αθνχ απηά βξίζθνληαλ 

αθφκα ζε ζπλεδξίεο. ε απηή ν ππνπξγφο δήισλε έηνηκνο λα απμήζεη ηα ειιεληθά αηξεηά 

κέιε θαηά δχν, κε παξάιιειε θαη ηζάξηζκε αχμεζε θαη ησλ επηζήκσλ κειψλ, αιιά θαη λα 

παξαρσξνχζε ην δηθαίσκα ζην πκβνχιην, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, λα εγθξίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πξηλ απνζηαιεί ζην ππνπξγείν γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. Οη έιιελεο 

βνπιεπηέο εμέθξαζαλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ην «δψξν άδσξν» πνπ ηνπο 

παξαρσξήζεθε, κε ηνλ Ησάλλε Οηθνλνκίδε λα θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε φηη ζπλεηδεηά δελ 

επηζπκνχζε ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αλαθέξνληαο φηη «ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κπεη έλα 

ηέινο ζε απηή ηε θσκσδία κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ πκβνπιίνπ». Με ην ππάξρνλ, αιιά θαη 

ην πξνηεηλφκελν ζχληαγκα, νη απφςεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηψλ, πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ, απνξξίπηνληαλ απφ ηε κεηνςεθία κε 

                                                             
287 Ζ ζπδήηεζε, ε νπνία δηήξθεζε δχν ζπλεδξίεο (2 θαη 5 Ηνπλίνπ 1911) βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/27.  
288 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 4-5-1911. 
289 Σν ππφκλεκα, εκεξνκελίαο 28/11-5-1912, παξαηίζεηαη ζηελ εθ. Νένλ Έζλνο (Λάξλαθα), 12/25-5-1912.   
290 Γηα ηα ππνκλήκαηα απηά βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 247-275. 
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ηε βνήζεηα ησλ βξεηαλψλ επίζεκσλ κειψλ, θάηη πνπ απνηεινχζε αδηθία ζε βάξνο ηεο θαη 

έπιεηηε ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Δπηπξφζζεηα, αλέθεξαλ θαη ην επηρείξεκα φηη παξφκνην 

ζχληαγκα, φπσο νξακαηίδνληαλ, παξαρσξήζεθε ήδε θαη ιεηηνπξγνχζε ζηε Μάιηα. 

Αληίζεηα, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, κέζσ ηνπ Irfan Bey, έκκεζα εμέθξαζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ παξακνλή ηεο ππάξρνπζαο αλαινγίαο, θνβνχκελνη ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Έιιελεο, αιιά θαη γηα ην ζεβαζκφ πνπ επεδείθλπαλ νη 

Βξεηαλνί πξνο ηε πλζήθε ηνπ 1878. Σελ ηειηθή απάληεζε έδσζε ν Αρηιιέαο Ληαζίδεο, ν 

νπνίνο, ζέινληαο λα είλαη πην δηπισκαηηθφο, δήισζε φηη «δελ απνξξίπηνπλ ηηο πξνηάζεηο, 

αιιά δηαθσλνχλ κε απηέο θαη επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ 

θαηνίθσλ».
291

 Αληίδξαζε φκσο πξνήιζε απφ ηνλ Σχπν, ν νπνίνο έζεηε ηελ έλσζε σο ηε 

κφλε επηζπκεηή ιχζε.
292

 Δίρε ελ ησ κεηαμχ πξνεγεζεί ε απφθαζε ηεο Πνιηηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα απνζηνιή ελσηηθνχ ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ.
293

 

Καηά ηηο επφκελεο ρξνληέο, νη αλαθνξέο ζε παξαρψξεζε επξχηεξσλ 

ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ ήηαλ ζπρλέο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αληηθψλεζε θαη ηε ζπδήηεζε 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ζα θαλεί ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα. εκαληηθά 

ππήξμαλ ηα αηηήκαηα ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ ζηα ηέιε ηνπ 1923 γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ηνπο, αιιά θαη ηε κείσζε ή θαη θαηάξγεζε ησλ επηζήκσλ κειψλ, ηνπο νπνίνπο 

ραξαθηήξηζαλ σο «κνχκηεο», ιφγσ ηεο ζπάληαο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ, φπσο αλέθεξε ν, εθ ησλ «Δπηαδηθψλ», Οδπζζέαο Δπξπβηάδεο. Δπηπξφζζεηα, 

ν νζσκαλφο βνπιεπηήο Eyioub αηηήζεθε ηε κειέηε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο αχμεζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κσακεζαληθψλ κειψλ, παξάιιεια κε ηελ, ππφ εμέηαζε, αχμεζε ησλ κε 

κσακεζαλψλ, ζηεξηδφκελνο ζηελ ηαπηφρξνλε θαη αλάινγε αχμεζε θαη ηνπ δηθνχ ηνπο 

πιεζπζκνχ.
294

 

ηηο αξρέο Μαΐνπ 1930, ν Κπξηαθφο Ρσζζίδεο κε επεξψηεζή ηνπ δήηεζε 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ζελάξηα πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην λεζί, ζχκθσλα κε ηα νπνία 

είηε ζα επηβαιιφηαλ έλα εκηαληηπξνζσπεπηηθφ κηθηφ ζχζηεκα εθινγήο, είηε ζα 

αλαζεσξείην εληειψο ην ζχληαγκα πνπ πξφζθαηα είρε παξαρσξεζεί. χκθσλα κε ην 

πξψην ζελάξην, κεγάιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζα εμέιεγαλ έλα αξηζκφ κειψλ, απφ ηα 

νπνία ν Κπβεξλήηεο ή άιιε αξρή ζα επέιεγε ηφζνπο φζνη είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

ζχληαγκα αξηζκφο κειψλ γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο, φκσο, 

εθθξάδνληαο ηελ αδπλακία ηνπ λα απαληήζεη ζε απηά, νδήγεζε ζε κεγέζπλζε ηεο ζρεηηθήο 

                                                             
291 Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/30. πλεδξία 9-6-1914.   
292 «Αλάγθε αλαπφδξαζηνο ε έλσζηο», εθ. Νένλ Έζλνο, 31/13-6-1914. 
293 Ζ απφθαζε θαη ην ππφκλεκα βξίζθνληαη ζηελ εθ. Νένλ Έζλνο, 24/6-6-1914. 
294 TNA: CO69/37. πλεδξία 7-12-1923. 
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θεκνινγίαο, ζηελ νπνία αληίδξαζε ν Σχπνο, αθνχ θχξηνο ζηφρνο πιένλ δελ ήηαλ 

επξχηεξεο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, αιιά ε έλσζε.
295

   

Σν αίηεκα γηα επξχηεξεο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο θαη επηπξφζζεηεο νηθνλνκηθέο 

εμνπζίεο ήηαλ έλα δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ζπρλά ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θπξίσο κε 

ςεθίζκαηα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ. Δληνχηνηο, νη ειιεληθέο αμηψζεηο ζπρλά 

αληηκεηψπηδαλ ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ νζσκαλψλ κειψλ, πνπ ππνζηήξηδαλ είηε ηελ 

παξακνλή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο, είηε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπο. 

Σηο απφςεηο ησλ Οζσκαλψλ ελζηεξλίδνληαλ ζπλήζσο θαη νη Βξεηαλνί, εληζρχνληαο βαζηθά 

ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ νη πξψηνη θαη αθνξνχζε ηελ ζπλερή θαηαςήθηζε ησλ 

ζρεηηθψλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ.    

 

Ζ ρξήζε ησλ όξσλ «κνπζνπικάλνο» θαη «κε κνπζνπικάλνο» 

Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 

ππνπξγείνπ Απνηθηψλ ήηαλ θαη ην ζρεηηθφ κε ην θπιεηηθφ-ζξεζθεπηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Σν ζέκα πξψηνο έζεζε ν ππνπξγφο Απνηθηψλ Kimberley, 

δηεξσηνχκελνο πσο ζα θαηαλέκνληαλ νη ζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κεηαμχ ησλ κσακεζαλψλ 

θαη ησλ ρξηζηηαλψλ, έρνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη θαη ηα επίζεκα κέιε ήηαλ επίζεο 

ρξηζηηαλνί ζην ζξήζθεπκα.
296

 Σν ζέκα απηφ ζα ιπλφηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ κφληκν 

πθππνπξγφ Απνηθηψλ R. Herbert, κε ηε δηαβεβαίσζε πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο 

φηη ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, ηα επίζεκα κέιε, πνπ ζα εθπξνζσπνχζαλ ηελ θπβέξλεζε, ζα 

απείραλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο.
297

  

 Σν δήηεκα έζεζε ζε λέα βάζε θαη πάιη ν ππνπξγφο Kimberley, o νπνίνο ζε 

εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Αξκνζηή δηαρψξηδε ην εθινγηθφ ζψκα ζε 

ρξηζηηαλνχο, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ νη Διιελνξζφδνμνη θαη νη ππφινηπεο ρξηζηηαληθέο 

εθθιεζίεο, αθφκα θαη νη κε ρξηζηηαλνί (εβξαίνη), εθηφο απφ ηνπο κσακεζαλνχο, νη νπνίνη 

ζα απνηεινχζαλ ηε δεχηεξε νκάδα πιεζπζκνχ.
298

 Ζ πξψηε αληίδξαζε, έζησ θαη 

ππνηνληθή, πξνήιζε απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Αξκνζηή, νη νπνίνη επηζήκαλαλ 

ην πηζαλφ ζθάικα κε ην δηαρσξηζκφ ζε ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο ππνςεθίνπο 

βνπιεπηέο.
299

 Σειηθά, κε ζεκείσκά ηνπ ν Fairfield πξφηεηλε ηελ δηφξζσζε ησλ φξσλ ζε 

«κσακεζαλνχο» θαη «κε κσακεζαλνχο», ρσξίο φκσο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε 

                                                             
295 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. TNA: CO69/41. πλεδξία 8-5-1930. Γηα ηηο αληηδξάζεηο βι. «Πνιηηηθή επζηάζεηα» 

θαη «Διεπζεξίαλ, φρη ειεπζεξίαο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ (Λεπθσζία), 24-5-1930 θαη 7-6-1930 

αληίζηνηρα.  
296 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ Kimberley, 27-2-1881. 
297 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ R. Herbert, 8-3-1881. 
298 TNA: CO67/21/76, Πξνζρέδην εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882. 
299 Δπηζεκαίλεηαη ζην πξνζρέδην Καλνληζκψλ, ην νπνίν απνζηάιεθε κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή απφ ηνλ 

Biddulph πξνο ηνλ Kimberley, Λεπθσζία 17-4-1882, ζην TNA: CO67/25/7312.  
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δηθαηνινγία γηα ηελ απφθαζή ηνπ απηή.
300

 Πηζαλφλ, ην γεγνλφο φηη ην λεζί παξέκελε θάησ 

απφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία, ε ζπληνκία ζηηο θξάζεηο, πνπ επέβαιιε ην δηάηαγκα αιιά 

θαη ε χπαξμε θαη άιισλ ζξεζθεηψλ ζην λεζί, πέξαλ ησλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ, λα 

νδήγεζε ζε απηφ ην δηαρσξηζκφ.
301

  

 Αληηδξάζεηο ζεκεηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1897, φηαλ, θαηά ηε ζπδήηεζε εληφο 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην δαλεηζηηθφ ηακείν γηα ηα δεκφζηα 

έξγα, ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο έζεζε ην δήηεκα ηεο «αξλεηηθήο πεξηγξαθήο» ησλ 

ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ κε ηνλ φξν «κε κσακεζαλνί» δεηψληαο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

ηνλ φξν «Έιιελεο Υξηζηηαλνί». Σα επίζεκα κέιε, θαη ηδηαίηεξα ν Γηθεγφξνο ηνπ 

ηέκκαηνο, αληηηάρζεθαλ ζε απηφ, κε ηνλ ηειεπηαίν λα επηθαιείηαη ηε ζχγρπζε πνπ ζα 

πξνθαιείην, αθνχ ν γεληθφο φξνο «κε κσακεζαλνί», πεξηιάκβαλε φινπο ηνπο θαηνίθνπο, 

πιελ ησλ κνπζνπικάλσλ, αθφκα θαη ηνπο άζενπο. Σν δήηεκα ήηαλ θαζαξά λνκηθφ, αλ θαη, 

νξηζκέλα απφ ηα επίζεκα κέιε, ζπλεηδεηνπνηνχζαλ ηελ νξζφηεηα ηνπ αηηήκαηνο ησλ 

Διιήλσλ.
302

  

Δληφο ηνπ πκβνπιίνπ ην δήηεκα επαλαηέζεθε ην 1903, κε αθνξκή ηελ ελέξγεηα 

ηνπ αλαπιεξσηή δηνηθεηή Λεπθσζίαο λα «καζηηγψζεη» ηηο εηθφλεο ησλ Βαζηιέσλ ηεο 

Διιάδαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζην Γέξη, πξάμε πνπ απνδφζεθε ζηελ «ελφριεζή ηνπ ζε 

νηηδήπνηε ειιεληθφ». Καηαςεθίδνληαο ηε δαπάλε γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ, νη έιιελεο 

βνπιεπηέο δήηεζαλ απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα αλαθέξνληαη σο «Έιιελεο» θαη φρη 

σο «ειιελφθσλε θνηλφηεηα», αθνχ ε κέρξη ηφηε επηκνλή ηεο λα ηνπο απνθαιεί έηζη 

έκνηαδε κε «ζηξνπζνθάκειν πνπ θξχβεη ην θεθάιη ηεο ζηελ άκκν φηαλ θηλδπλεχεη», 

θαηεγνξψληαο ηελ ηαπηφρξνλα θαη γηα «ειιελνθνβία».
303

 

Γηακαξηπξίεο εληνπίζηεθαλ ζηνλ Σχπν κεηά θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ δηαηάγκαηνο ην 1907, γηα «ηνλ πεξηθξνλεηηθφλ ηνχηνλ ραξαθηεξηζκφλ, ν 

νπνίνο ζίγε ηελ εζληθήλ θηινηηκίαλ» ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, δεηψληαο ηαπηφρξνλα φπσο 

ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα απφ ηελ θπβέξλεζε γηα λα δηνξζσζεί ν εζθαικέλνο 

φξνο.
304

     

 Ζ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία θαη ε δεκνζίεπζε ησλ 

ζρεηηθψλ Letters Patent (Αλνηθηψλ Γξακκάησλ) ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη έιιελεο 

                                                             
300 TNA: CO67/25/7312. εκείσκα E. Fairfield, 26-4-1882. 
301

 χκθσλα κε ηνλ Φ. Εαλλέην, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 328-329, ε γεληθή απέρζεηα ηνπ Αξκνζηή 

Biddulph αθφκα θαη ζηε ιέμε «Έιιελαο», ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ πξφηαζε γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ φξσλ «κσακεζαλφο» θαη «κε κσακεζαλφο». 
302 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 27-5-1897. 
303 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 27-5-1903. 
304 Βι. ελδεηθηηθά, εθ. Δθεκεξίο ηνπ Λανχ, 22/5-10-1907.  
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θάηνηθνη δηακαξηπξφκελνη γηα ηε ζπλέρηζε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ επαλέθεξαλ ην δήηεκα, 

ηφζν κε άξζξα ζηνλ Σχπν, φζν θαη κε επίζεκν δηάβεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ.
305

 

 Ζ δηακαξηπξία απηή έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ L. Amery ην 

1926 λα εθθξάζεη ηελ «απαξέζθεηά» ηνπ ζην δηαρσξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, δεηψληαο απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ λα παχζεη ε 

ρξήζε ηνπ.
306

 Λφγσ φκσο ηεο δπζθνιίαο ηξνπνπνίεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ζε 

πξψηε θάζε πξνηάζεθε, αλεπίζεκα, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «εθιεγκέλνη ρξηζηηαλνί θαη 

εθιεγκέλνη κσακεζαλνί» ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο δηνίθεζεο, πέξαλ ησλ επίζεκσλ 

λνκηθψλ εγγξάθσλ. ηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ ππνπξγείνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί 

ν νξζφηεξνο φξνο, ψζηε λα απνθιεηζηνχλ πηζαλέο ελζηάζεηο απφ ηηο ππφινηπεο 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ηνπ λεζηνχ. εκαληηθφηεξν ξφιν φκσο ζε απηέο δηαδξακάηηζε ε 

πξνζπάζεηα γηα απνθπγή ηνπ φξνπ «Έιιελαο Κχπξηνο», αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπ Σνκέα Κππξηαθνχ, Α. Fiddian: « (ζ.ζ. Ζ ιέμε) Έιιελαο έρεη κηα 

θπιεηηθή ζεκαζία – θαη απφ φια ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ζην 

νπνίν ζέινπκε λα δψζνπκε έκθαζε»
307

. Ο Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο ζπκθψλεζε κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ, ηνλίδνληαο φκσο, φηη, ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ππάξρνλ 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην δελ ππήξραλ εθιεγκέλα κέιε, πέξαλ ησλ Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ θαη 

ησλ Μσακεζαλψλ, κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί νη φξνη.
308

     

 Ζ απφθαζε ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο γηα δηαρσξηζκφ ησλ δχν θνηλνηήησλ κε βάζε 

ηε ζξεζθεία ηεο κεηνλφηεηαο, δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κεκνλσκέλα, αιιά ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ επξχηεξε πξνζπάζεηά ηεο γηα πξνζεηαηξηζκφ ηεο κνπζνπικαληθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θνηλνχ αγγινηνπξθηθνχ κεηψπνπ εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ελάληηα ζηηο επηζπκίεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ. πσο ν Δ. Υαηδεβαζηιείνπ 

ηνλίδεη, «νη Βξεηαλνί ελίζρπζαλ κε κία κάιινλ άθνκςε ξχζκηζε ηε ζέζε ησλ 

Σνπξθνθππξίσλ, κεηαηξέπνληαο απηνχο κελ ζε ηδηφηππνπο ζπλεηαίξνπο ηεο απνηθηαθήο 

δηνίθεζεο, ηνπο δε Διιελνθππξίνπο ζε κφληκε αληηπνιίηεπζε»
309

.  

 

                                                             
305 Οη έιιελεο βνπιεπηέο δηακαξηπξήζεθαλ γηα ην γεγνλφο φηη, ελψ απέζηεηιαλ επηζηνιή πξνο ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ, ππνγξάθνληαο σο «Σα ειιεληθά κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ Κχπξνπ», απηφο ηνπο 

απάληεζε απνθαιψληαο ηνπο «κε κσακεζαληθά κέιε». Βι. ηελ αληηθψλεζή ηνπο ζηελ εθ. Αιήζεηα, 7-5-

1926. 
306 TNA: CO67/217/16. εκεηψκαηα S. Wilson, 2-7-1926 θαη A. Fiddian, 6-7-1926. 
307 TNA: CO67/217/16. εκείσκα A. Fiddian, 12-8-1926. 
308 Μεηά απφ ηελ επηζπκία ηνπ ππνπξγνχ ε απφθαζε απηή λα παξακείλεη εληφο ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα κελ 

ππάξμνπλ αληηδξάζεηο, θνηλνπνηήζεθε κφλν ζηα επίζεκα κέιε ησλ Δθηειεζηηθνχ θαη Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαη ζηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο. Βι. γεληθά ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:1178/1926. Ο 

δηαρσξηζκφο παξέκεηλε κέρξη θαη ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1946, νπφηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη φξνη, 

επίζεκα πιένλ, «Έιιελεο Οξζφδνμνη» θαη «Μνπζνπικάλνη Σνχξθνη». Βι. Census of Population and 
Agriculture, 1946. Tables, Λνλδίλν 1949.  

309 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Σν Κππξηαθφ Εήηεκα 1878-1960: πληαγκαηηθή πηπρή, Αζήλα 1998, ζει. 48.  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



132 
 

Ζ θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Ζ ιατθή εμέγεξζε ηνπ 1931 ζηελ πξσηεχνπζα θαη ε επέθηαζή ηεο ζην ππφινηπν 

λεζί είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε αξθεηψλ θαηαπηεζηηθψλ κέηξσλ, σο αληίπνηλα.
310

 

Αλάκεζα ζε απηά, πξνθαλψο εμαηηίαο ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηζαλ νη 

έιιελεο βνπιεπηέο, ηφζν ζηελ πξνεηνηκαζία, φζν θαη ζηελ εμέγεξζε, ήηαλ θαη ε 

θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Ζ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έγηλε κε ηελ αλαθνίλσζε έγθξηζεο «Αλνηθηψλ 

Γξακκάησλ» ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 1931. 

Πέξαλ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πκβνπιίνπ, παξερσξείην ε εμνπζία ζηνλ Κπβεξλήηε γηα λα 

λνκνζεηεί ελψ γηλφηαλ θαη αλαθνξά ζε επαλεμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ «ζπληαγκαηηθνχ 

κέιινληνο» ηνπ λεζηνχ.
311

 Ζ ηζρχο ησλ ζρεηηθψλ «Αλνηθηψλ Γξακκάησλ», εκεξνκελίαο 

12 Ννεκβξίνπ 1931, έγηλε κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ηέζζεξεηο κέξεο αξγφηεξα ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα (βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο).
312

 Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ν Κπβεξλήηεο απνθηνχζε απφιπηε εμνπζία ζην λεζί, ε νπνία κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί 

κφλν απφ ηνλ Βαζηιηά θαη ηνλ αξκφδην ππνπξγφ.  

 Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ εηνηκαζία 

ησλ «Αλνηθηψλ Γξακκάησλ» πάξζεθε ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ ιίγεο κέξεο κεηά ηα 

νθησβξηαλά γεγνλφηα. Με επείγνλ ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ Κπβεξλήηε δεηήζεθε ε άπνςή 

ηνπ, ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε.
313

 πσο φκσο επηζήκαηλε ν Τπνπξγφο ζηνλ Storrs, 

απνζηέιινληάο ηνπ ην πξνζρέδην ησλ «Γξακκάησλ», έπξεπε λα ηνληζηεί ηφζν ζην θνηλφ, 

φζν θαη ζηνπο βνπιεπηέο φηη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλαθνίλσζε ήηαλ 

πξνζσξηλήο θχζεο.
314

  

Ζ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηα νζσκαληθά κέιε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ γηα λα ηνπο 

θαζεζπράζνπλ, πξνθαλψο, θαη γηα λα απνθεπρζνχλ δηακαξηπξίεο γηα ηελ απψιεηα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, ν αλαπιεξσηήο Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο ηνπο ηφληζε ηελ αλαθνξά ηνπ 

Κπβεξλήηε πξνο ην ππνπξγείν γηα ηε «λνκηκνθξνζχλε ηνπο» θαη ηηο «πνιχηηκεο ππεξεζίεο 

ηνπο» εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
315

 ηεξηγκέλνο ζε απηφ, ν ηέσο πιένλ 

                                                             
310 Οη ιφγνη πνπ μέζπαζε ε ιατθή εμέγεξζε εληνπίδνληαλ θαη εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο ζα 

αλαθεξζεί θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. Γηα ηα Οθησβξηαλά βι. G.S. Georgallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 541-699, 

Πέηξνο ηπιηαλνχ, Σν θίλεκα ηνπ Οθηψβξε ηνπ 1931 ζηελ Κχπξν, Λεπθσζία 1984. Γηα ηε βξεηαληθή άπνςε 

ζρεηηθά κε ηα Οθησβξηαλά βι. Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν, Σαξαραί ελ Κχπξσ θαη' Οθηψβξηνλ, 1931. Λεπθή 

βίβινο θαηαηεζείζα ππφ ηνπ επί ησλ Απνηθηψλ Τπνπξγνχ εηο ην Κνηλνβνχιηνλ θαηά Γηαηαγή ηεο Απηνχ 

Μεγαιεηφηεηνο θαηά Μάξηηνλ, 1932, Λεπθσζία 1932 (κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ ηφκνπ Disturbances in 

Cyprus in October 1931). 
311

 The Cyprus Gazette (Extraordinary), αξ. 2176, 13-11-1931. 
312 The Cyprus Gazette (Extraordinary), αξ. 2178, 16-11-1931. 
313 Βι. ΚΑΚ: SA1:1337/1931. Σειεγξάθεκα J.H. Thomas πξνο Storrs, 29-10-1931 θαη ε απάληεζε ηνπ 

Storrs ηελ επνκέλε.  
314 ΚΑΚ: SA1:1337/1931. Δπηζηνιή J.H. Thomas πξνο Storrs, 29-10-1931. 
315 ΚΑΚ: SA1:1337/1931. Δπηζηνιή Wright πξνο ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, 15-11-1931. 
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βνπιεπηήο Ν. Missirlizade πξνηίζεην λα θπθινθνξήζεη έλα θπιιάδην, ην νπνίν ζα 

απεπζπλφηαλ πξνο ηνλ ηνπξθηθφ πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ. ε απηφ, ζα ηφληδε ηε ραξά θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε «εηιηθξηλήο θαη λνκηκφθξσλ ζηάζε πνπ 

επέδεημαλ απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε» ηφζν ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο, φζν θαη νη 

βνπιεπηέο εθηηκήζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο, νη νπνίνη ζα ζηήξηδαλ ηελ θνηλφηεηά ηνπο 

κειινληηθά.
316

 Απνηεινχζε κηα μεθάζαξε πξνζπάζεηα ηνπ ηνχξθνπ πνιηηεπηή λα 

απνδείμεη ηελ νξζφηεηα ηεο κέρξη ηφηε πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε κε ηνπο 

Βξεηαλνχο.  

 Αληίζεηα, ε ελέξγεηα ηνπ ππνπξγείνπ λα θαηαξγήζεη ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην δελ 

ηθαλνπνίεζε φινπο ηνπο βξεηαλνχο βνπιεπηέο, νη νπνίνη κε επεξσηήζεηο ζην βξεηαληθφ 

θνηλνβνχιην δήηεζαλ εμεγήζεηο, ελψ έζεζαλ θαη ην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ 

ζπληάγκαηνο ζην λεζί. Ο λένο ππνπξγφο Απνηθηψλ Sir Cunliffe-Lister ηφληζε φηη ην 

ηειεπηαίν αίηεκα ζα κειεηάην κειινληηθά, ρσξίο φκσο λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξείο 

αλαθνξέο, παξά ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ζπδεηείην ήδε εληφο ηνπ ππνπξγείνπ.
317

 

Παξφκνηεο αληηδξάζεηο πξνήιζαλ θαη απφ ηνλ Σχπν ζηε Βξεηαλία, κε ην πεξηνδηθφ The 

Economist λα θαπηεξηάδεη ην γεγνλφο φηη κφιηο, γηα πξψηε θνξά ζηα 50 ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην έδεημε έλα «ζεκάδη δσήο», ππνλνψληαο ηελ 

έληνλε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ηνλ Απξίιην ηνπ ηδίνπ έηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ην ππνπξγείν Απνηθηψλ ην θαηάξγεζε.
318

 

Δληνχηνηο, φπσο νη D. Markides θαη G. Georghallides αλαθέξνπλ, ε εμέγεξζε ηνπ 

1931 ήηαλ ε αθνξκή πνπ νη Βξεηαλνί έςαρλαλ («έλα απξνζδφθεην δψξν», φπσο ν 

αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ A.J. Dawe ην έζεζε), γηα ηελ θαηάξγεζε ελφο 

ζεζκνχ πνπ νχηε νη ίδηνη ππνζηήξηδαλ πιένλ ηελ χπαξμή ηνπ, νχηε θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ζεσξνχζε απαξαίηεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, αθνχ νη ηειεπηαίνη 

επηδίσθαλ έλα κφλν ζηφρν, ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα. Δπηπξφζζεηα, ε 

αλακελφκελε απψιεηα ηζρχνο ησλ Βξεηαλψλ ζην λεζί θαη ε αχμεζε ηνπ ελσηηθνχ 

θηλήκαηνο ζα επηβξαδπλφηαλ, φπσο πίζηεπαλ, κφλν κε ηελ επηβνιή απηαξρηθψλ κεζφδσλ 

θαη ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ πνιηηεπηψλ.
319

  

 Σα «Αλνηθηά Γξάκκαηα», φκσο, αλαθέξνληαλ ζε κειινληηθή επαλεμέηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο, ελψ θαη ν ίδηνο ν ππνπξγφο ζεσξνχζε δεδνκέλε ηελ πξνζσξηλφηεηά ηνπο. 

                                                             
316 ΚΑΚ: SA1:1337/1931. Δπηζηνιή αλαπι. δηνηθεηή Λεπθσζίαο πξνο Wright, Λεπθσζία 18-11-1931, φπνπ 

επηζπλάπηεηαη ην πξνζρέδην ηνπ ελ ιφγσ θπιιαδίνπ, εκεξνκελίαο 17-11-1931 γηα έγθξηζε. 
317

 Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο απνζηέιινληαλ γηα ελεκέξσζε θαη ζηνλ Κπβεξλήηε ζην λεζί. Βι. ΚΑΚ: 

SA1:1410/1931. 
318 Παξαηίζεηαη ζην Diana Markides & G.S. Georghallides, “British Attitudes to Constitution-Making in 

Post-1931 Cyprus”, Journal of Modern Greek Studies, ηφκ. 13, αξ. 1, Μάηνο 1995, ζει. 66.    
319 ην ίδην, ζζ. 68-69. Βι. θαη Robert Holland – Diana Markides, Οη Βξεηαλνί θαη νη Έιιελεο. Αγψλεο 

εμνπζίαο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, 1850-1960, Αζήλα 2011, ζζ. 336-337. 
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Έηζη, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ζθέςεηο, ηφζν εληφο ηνπ ππνπξγείνπ, φζν θαη ζηνπο 

Βξεηαλνχο ππαιιήινπο ζην λεζί, ιίγνπο κφιηο κήλεο κεηά ηελ θαηάξγεζή ηνπ 

πληάγκαηνο, γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ.
320

 Σέζεθε αθφκα πξνο ζπδήηεζε θαη ε άπνςε ηνπ 

γλσζηνχ Κχπξηνπ δηθεγφξνπ θαη πξψελ βνπιεπηή ζηελ Διιάδα, Γεψξγηνπ Φξαγθνχδε, 

γηα ηελ παξαρψξεζε ελφο είδνπο απηνλνκίαο ζην πιαίζην πάληα ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο.
321

 Παξά ηηο αξρηθέο ζθέςεηο, φκσο, ηειηθά ε ζθιεξή γξακκή ππεξίζρπζε 

ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ έθδνζε 

δηαηαγκάησλ, θάηη πνπ ππνζηήξηδε θαη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ Storrs, θπβεξλήηεο Stubbs, 

αιιά θαη ε έιιεηςε αληίδξαζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ παξακνλή 

ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο.
322

 

   

πκπεξάζκαηα 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κχπξν απνηεινχζε κηα 

πξνζπάζεηα ησλ Βξεηαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηελ εληχπσζε ηεο ελεξγήο 

ηνπο ζπκκεηνρήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο, ρσξίο φκσο ζε θαλέλα ζεκείν λα 

απνθηήζνπλ νπζηαζηηθφ ιφγν ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο, 

εμάιινπ, φηη φινη νη λφκνη πνπ ςεθίδνληαλ, δελ ίζρπαλ αλ δελ εγθξίλνληαλ απφ ηνλ 

Βαζηιηά. Έηζη, φζεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίσλ γίλνληαλ εληφο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ απνηεινχζαλ απιψο δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, πνπ αλ δελ 

εγθξίλνληαλ κε ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο ςήθνπο, ζα εγθξίλνληαλ κε αξκνζηεηαθή απφθαζε. 

πσο ν η. Κπξηαθίδεο επηζήκαλε, γηα θάπνηνπο πνιηηηθνχο αλαιπηέο ηεο επνρήο, ην ελ 

ιφγσ ζχληαγκα δελ απνηεινχζε παξά έλα «sham gift» (πιαζηφ δψξν), κε ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο βξεηαληθήο ππεξνρήο. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ε δνκή 

ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ πξνσζνχζε ηε δηαθνηλνηηθή αληηπαξάζεζε, αθνχ κφλν νη 

ελσκέλεο βξεηαλνηνπξθηθέο ςήθνη ζα ππεξίζρπαλ ησλ ειιεληθψλ ζηηο δηάθνξεο 

ζπδεηήζεηο.
323

   

Δπηπξφζζεηα, νη νπνηεζδήπνηε ζπληαγκαηηθέο παξαρσξήζεηο απνηεινχζαλ 

έθθξαζε ησλ «δηαδνρηθψλ ζηηγκψλ ηεο απνηθηαθήο πνιηηηθήο» ηεο Βξεηαληθήο 

                                                             
320 Αξρηθά έγηλαλ ζθέςεηο γηα ηελ απνζηνιή κηαο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζην λεζί γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο 

Storrs απφ ηελ άιιε πξφηεηλε έλα ακηγψο δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ελψ θαη ν Κχπξηνο, πξψελ 

βνπιεπηήο, βνεζφο Γεληθφο Δηζαγγειέαο Νενπηφιεκνο Παζράιεο πξφηεηλε έλα δηνξηζκέλν ζπκβνχιην κε 

πιεηνςεθία ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ. D. Markides & G. Georghallides, “British Attitudes”, φ.π., ζζ. 69-70. 
321  Οη απφςεηο ηνπ Γ. Φξαγθνχδε θσδηθνπνηήζεθαλ ζην βηβιίν ηνπ, George Frangoudes, A Self-Government 

for Cyprus, Αζήλα 1933 ην νπνίν εθδφζεθε θαη ζηα ειιεληθά κε ηίηιν Ζ Κχπξνο Απηφλνκνο ππφ ηνλ έιεγρνλ 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. ρέδηνλ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο πνιηηείαο, Αζήλα 1933.  
322 D. Markides & G. Georghallides, “British Attitudes”, φ.π., ζζ. 71-79.  
323 Stanley Kyriakides, Constitutionalism and Crisis Government, Φηιαδέιθεηα 1968, ζει. 15.  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



135 
 

Απηνθξαηνξίαο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ Γ. Παπαδεκεηξίνπ,
324

 αθνχ εμέθξαδαλ 

ηφζν ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ νη βξεηαληθέο θπβεξλήζεηο απέλαληη ζηηο απνηθίεο, 

αιιά θαη ηηο εθάζηνηε ζηξαηεγηθέο βιέςεηο θαη ζηφρνπο ηνπο. 

Σα ζπλερή αηηήκαηα θαη ππνκλήκαηα ησλ, ειιήλσλ θπξίσο, θαηνίθσλ γηα 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο, 

αληηκεησπίδνληαλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο κε ζθεπηηθηζκφ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαζθάιηζε 

αθελφο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη αθεηέξνπ, ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

πιεζπζκνχ. Γελ είλαη ηπραίν, πνπ πνιχ ζπρλά, ζηα αηηήκαηά ησλ Διιήλσλ γηα πεξαηηέξσ 

ζπληαγκαηηθέο παξαρσξήζεηο ήηαλ νη κνπζνπικάλνη νη νπνίνη πξψηνη αληηδξνχζαλ.  

Πέξαλ φκσο ησλ δηαθφξσλ αηηεκάησλ γηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, 

ζεκαληηθέο ζπδεηήζεηο δηεμήρζεθαλ θαη εληφο ησλ αηζνπζψλ ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζηφρν 

ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ εμνπζηψλ. Ήδε, πξνηνχ ζπκπιεξσζεί κηα 

δεθαπεληαεηία απφ ηελ απφδνζε ζπληάγκαηνο, νη έιιελεο βνπιεπηέο δήηεζαλ, αξρηθά, 

αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εμνπζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Με ηελ πάξνδν φκσο ηνπ ρξφλνπ θαη 

κε ηελ απμαλφκελε ηζρχ ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, απμήζεθαλ παξάιιεια θαη ηα αηηήκαηα 

γηα ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ veto απφ ηνλ 

Αξκνζηή. Σαπηφρξνλα, νη έιιελεο βνπιεπηέο, ζηεξηδφκελνη θαη ζηε κεγέζπλζε ηεο 

πνζνζηηαίαο πιεζπζκηαθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, έζεηαλ ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ θαη ηε κείσζε ησλ επηζήκσλ κειψλ ζε απηφ. Δληνχηνηο, παξά ηελ 

πιεζψξα ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, νη θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνη νδεγνχζαλ ηειηθά 

ζηελ θαηαςήθηζή ηνπο, πέξαλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ, κε απνηέιεζκα, ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ πιένλ λα ηίζεληαη «εμσθνηλνβνπιεπηηθά». 

Ζ παξαρψξεζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε, κέζσ απηνχ, ζπκκεηνρή 

ησλ θαηνίθσλ ηφζν ζηελ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, έδσζε ζηελ Κχπξν έλαλ αέξα ζρεηηθήο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, ζε ζχγθξηζε κε 

ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, θαη ηνπο εμνηθείσζε κε ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζεζκνχο.
325

  

Ζ έθξεμε ησλ Οθησβξηαλψλ ην 1931 έδσζε ηελ αθνξκή λα θαηαιπζεί ην 

ζχληαγκα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Βξεηαλνχο θαη λα απνδνζνχλ φιεο νη εμνπζίεο ζηνλ 

Κπβεξλήηε. Έηζη, θαηά νμχκσξν ηξφπν, ζε επνρέο φπνπ ην ζχληαγκα άιισλ απνηθηψλ 

νδεγνχληαλ ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε θαη εθδεκνθξαηηθνπνίεζε, ζηελ Κχπξν θαηαιχζεθε 

εληειψο.       

 

                                                             
324 Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Σν πληαγκαηηθφ, φ.π, ζζ. 26-27. 
325 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Σν θππξηαθφ δήηεκα, φ.π., ζει. 50. 
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5. «Δθιέγεηλ θαη Δθιέγεζζαη» Οη εθινγηθνί θαηάινγνη 

 

Δθινγηθό ζώκα ζηνπο αηξεηνύο νξγαληζκνύο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία 

Ζ νξηνζέηεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ησλ 

Βξεηαλψλ ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ ψκαηνο 

ζην λεζί, παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο ζπδεηήζεηο. Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

έπξεπε λα πιεξνχλ νη εθινγείο θαη ε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ήηαλ κηα 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, αθνχ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθσλία κεηαμχ ησλ βξεηαλψλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζην λεζί θαη ζην Λνλδίλν θαη παξά ην γεγνλφο φηη ππήξρε ήδε 

ζηελ Κχπξν έλα ππνηππψδεο εθινγηθφ ζψκα, έζησ θαη αλελεξγφ. 

Μεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1839 θαη ηνπ 1856 ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

επηηξάπεθε ε αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ θνηλνηήησλ ζηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο ηεο, 

αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή θπιήο. Πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηνπο «αηξεηνχο» απηνχο νξγαληζκνχο, γηα λα 

δηαθαλεί θαη ε πξνυπάξρνπζα, ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο, θαηάζηαζε.  

ηελ ηεηξακειή, εθιεγφκελε εηεζίσο, Κεληξηθή Γεκνγεξνληία θαη ζηελ εηθνζακειή 

«Δπηηξνπή ηνπ Κνηλνχ», ην εθινγηθφ ζψκα ήηαλ επξχ, απνηεινχκελν απφ ηνπο 

Οξζφδνμνπο άξξελεο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Αληίζηνηρα, νη Δπαξρηαθέο Γεκνγεξνληίεο 

εθιέγνληαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο θάζε επαξρίαο.
1
 Τπήξρε δειαδή έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εθινγήο, κε κφλν θξηηήξην ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα θαη ην θχιν 

ησλ εθινγέσλ, ρσξίο λα δηεπθξηλίδνληαη ηα επηπξφζζεηα πξνζφληα πνπ πηζαλφλ έπξεπε λα 

θαηέρνπλ νη «ςεθνθφξνη». 

ηα θχξηα ζψκαηα αληηπξνζσπεπηηθήο εθπξνζψπεζεο θαηά ηελ ππφ αλαθνξά 

πεξίνδν ζην λεζί, ζηα «αηξεηά» Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή Medjlissi Idare, πνπ ζεζπίζηεθαλ 

ζηα πιαίζηα ησλ πην πάλσ κεηαξξπζκίζεσλ, κφλν νξηζκέλεο ζέζεηο θαηαλέκνληαλ ζηελ 

ειιεληθή θαη ηνπξθηθή θνηλφηεηα εμίζνπ θαη πιεξψλνληαλ κε εθινγηθή δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζφξηδαλ θαη ην εχξνο ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ, δηθαίσκα ςήθνπ γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα είραλ φινη νη άξξελεο 

νζσκαλνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πνπ ιεηηνπξγνχζε ην ελ ιφγσ ζψκα, κε ειηθία 18 εηψλ 

θαη άλσ, νη νπνίνη πιήξσλαλ θνξνινγία πέξαλ ησλ 50 γξνζηψλ γηα ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη 

δελ είραλ θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ έγθιεκα. Σαπηφρξνλα, ην δηθαίσκα γηα 

ην εθιέγεζζαη ην απνθηνχζαλ κφλν φζνη θαηείραλ πεξηνπζία θαη πιήξσλαλ θφξν πέξαλ 

ησλ 100 γξνζηψλ ην ρξφλν.
2
 Δίλαη μεθάζαξν, φπσο ηνλίδεη θαη ν Ρ. Καηζηανχλεο, φηη 

                                                             
1 Μ. Μηραήι, Ζ εθθιεζία ηεο Κχπξνπ, φ.π., ζζ. 251-263, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Α΄, ζζ. 1161-1181.  
2 S. J. Shaw, “The origins”, φ.π., ζει. 101, A. Gazioglu, The Turks in Cyprus, φ.π., ζει. 101. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



137 
 

ζπλδένληαλ άκεζα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηφζν κε ηελ θηεκνζχλε,
3
 φζν θαη κε ηε 

λνκηκνθξνζχλε.  

ζνλ αθνξά ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέβαιε ν λφκνο 

ηνπ 1864 θαζφξηδαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, δηαθνξεηηθά θνηλνηηθά θαη δεκνηηθά 

ζπκβνχιηα γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Έιιελεο, ζηα κηθηά ρσξηά θαη πφιεηο αληίζηνηρα, 

θάηη πνπ πξνέβιεπε θαη ρσξηζηνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο.
4
 Σα πξνζφληα γηα ηνπο 

ηνπηθνχο εθπξνζψπνπο ήηαλ παξφκνηα κε ηα αληίζηνηρα γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα. 

χκθσλα κε έγγξαθν κε ηίηιν «Οδεγεηηθφλ πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο εθινγήο ησλ κειψλ 

ζπκβνπιίνπ ησλ Γεξφλησλ εθάζηεο ελνξίαο θαη ρσξίνπ», δηθαίσκα ςήθνπ είραλ φζνη 

άξξελεο, «εθ ησλ ππεθφσλ ηεο Τςειήο Πχιεο» ήηαλ άλσ ησλ 18 εηψλ, πιήξσλαλ θφξν 

«ην νιηγφηεξνλ γξφζηα 50 βεξγήλ βαζηιηθφλ» εηεζίσο θαη είραλ θηεκνζχλε.
5
 εκαληηθή 

δηαθνξά είλαη φηη δελ ηίζεην ζέκα λνκηκνθξνζχλεο, φπσο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, ελψ 

δηεπθξηλίδεηαη θαη ν θφξνο πνπ αθνξά ηελ πεξηνπζία.
6
 

Απφ ηελ άιιε, νη εθινγέο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δθθιεζίαο γίλνληαλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο επηθξαηνχζαο παξάδνζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηεξψλ ηεο θαλφλσλ, είηε 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θιήξν, είηε κε ηελ θνηλή ςήθν θιήξνπ θαη ιανχ, θαη κε ηελ 

επηθχξσζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο Πνιηηείαο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Ηδηαίηεξα ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε επηινγή ησλ αξρηεξέσλ γηλφηαλ κε έκκεζε εθινγή, 

απφ αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο, εθιεγφκελνπο απφ φιν ηνλ άξξελα ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ θαζνξηζκέλνο αιιά πνίθηιιε απφ 11 κέρξη 87. ηηο πιείζηεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ, νη ζπλνδηθέο εγθχθιηνη θαζφξηδαλ ηφζν ην εθινγηθφ ζψκα, φζν θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ιατθψλ θαη ησλ θιεξηθψλ αληηπξνζψπσλ πνπ ζα επηιέγνληαλ απφ ην ιαφ, ηα 

πξνζφληα ησλ ςεθνθφξσλ θαη ησλ ππνςεθίσλ αληηπξνζψπσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηεμαγφηαλ ε αλακέηξεζε. Γηθαίσκα εθινγήο, ζχκθσλα κε απηέο, είρε θάζε Οξζφδνμνο 

Υξηζηηαλφο θάηνηθνο ηνπ λεζηνχ, ν νπνίνο είρε ειηθία άλσ ησλ 20 εηψλ. Σνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο εηνίκαδε ν ηεξέαο ηεο ελνξίαο, κε ηε βνήζεηα ησλ επηηξφπσλ θαη ηνπ 

κνπθηάξε (θνηλνηάξρε), θαη αληίγξαθφ ηνπο φθεηιε λα απνζηαιεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ 

Ηεξά χλνδν.
7
 Δληνχηνηο, ε δεκηνπξγία ησλ θαηαιφγσλ αιιά θαη ε επίβιεςε ηεο 

                                                             
3 Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 310. 
4 A.C. Gazioglu, The Turks in Cyprus, φ.π., ζει. 101. 
5 Αξρείν Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κχπξνπ (ζην εμήο ΑΗΑΚ): Αξρείν Αξρηεπηζθφπνπ σθξνλίνπ, Βηβιίν Γ΄, αξ. 

170. «Οδεγεηηθφλ πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο εθινγήο ησλ κειψλ ζπκβνπιίνπ ησλ Γεξφλησλ εθάζηεο ελνξίαο θαη 

ρσξηνχ» (Σν έγγξαθν βξίζθεηαη ζπλεκκέλν ζε άιιν έγγξαθν κε ρξνλνινγία 1868). 
6 ρεηηθά κε ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαλ ζην λεζί επί Σνπξθνθξαηίαο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. 

Β΄, ζζ. 61-62, Γεψξγηνο Α. Γηνλπζίνπ, Δθθιεζία θαη θνξνινγία ζηελ Κχπξν ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο, 1779- 1856, Λεπθσζία 2007. 
7 Σν ζχζηεκα δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηε βξεηαληθή θαηνρή. Βι. ελδεηθηηθά ηελ εγθχθιην ηεο Ηεξάο πλφδνπ 

ηεο 25εο Ηνπιίνπ 1900, ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ σθξνλίνπ ζην ΚΑΚ: 
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δηαδηθαζίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηεξείο, νη νπνίνη πνιχ πηζαλφλ είραλ θαη άκεζν ή έκκεζν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ην γεγνλφο φηη απιά θνηλνπνηνχληαλ ζηελ Ηεξά 

χλνδν θαη δελ ειέγρνληαλ απφ απηή, αιιά θαη ην κεησκέλν επίπεδν κφξθσζεο ηεο 

κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ ήηαλ κεηνλεθηήκαηα πνπ πηζαλφλ επεξέαδαλ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ θαηαιφγσλ απηψλ. Οη κεηξνπνιηηηθέο εθινγέο, απφ ηελ 

άιιε, θαίλεηαη λα γίλνληαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ έγγξαθα ηνπ Αξρείνπ ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο 

Κχπξνπ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ηνπ λένπ κεηξνπνιίηε γηλφηαλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αξρηεξείο θαη ηνπο θιεξηθνχο ηεο ρεξεχνπζαο κεηξφπνιεο απφ έλα θαηάινγν 

ηξηψλ ππνςεθίσλ.
8
 ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο, πην πξφζθαηεο, ε εθινγή γηλφηαλ «ππφ 

[…] πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ηε Κιήξνπ θαη ηνπ ιανχ ηεο επαξρίαο […]».
9
 Γελ 

ππήξρε, δειαδή, κηα ζεζκνζεηεκέλε απζηεξή δηαδηθαζία ζηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ 

αξρηεξέσλ, αθνχ ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν (κέζα ηεο δεθαεηίαο 1860) γηα ηελ εθινγή 

Αξρηεπηζθφπνπ ζπκκεηείραλ αηξεηνί αληηπξφζσπνη, ελψ ζε αληίζηνηρεο εθινγέο 

Δπηζθφπνπ φινη νη θιεξηθνί ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηθέξεηαο. Βέβαηα, ην ζπγθεθξηκέλν 

εθινγηθφ ζψκα δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Βξεηαλνχο σο πξνεγνχκελν, 

ιφγσ θπξίσο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ πηζηψλ ησλ ππνινίπσλ ζξεζθεηψλ απφ απηφ.           

πσο ζπκπεξαίλεηαη, θαηά ηελ άθημε ησλ Βξεηαλψλ ζην λεζί ππήξραλ ηέζζεξηο 

αηξεηνί ζεζκνί, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν δηνηθεηηθνί ζεζκνί θαη νη άιινη δχν 

εθθιεζηαζηηθνί. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, γηα ηα πνιηηηθά ηνπιάρηζηνλ 

αμηψκαηα, ηα πξνζφληα πνπ φθεηιαλ λα έρνπλ νη εθινγείο ήηαλ ζπλπθαζκέλα αθελφο κε 

ηελ θηεκνζχλε, αθεηέξνπ κε ηελ εμφθιεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Άμηα 

αλαθνξάο είλαη θαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ ζεζκψλ γηα ηηο δχν θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ 

θαη θαη’ επέθηαζε θαη μερσξηζηψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα ελ 

ιφγσ θνηλά ζηνηρεία εηζήρζεζαλ, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, θαη ζην λέν ζχληαγκα πνπ 

ζα πηνζεηεζεί απφ ηνπο Βξεηαλνχο.  

 

Ο θαζνξηζκόο ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο γηα ην αηξεηό Ννκνζεηηθό πκβνύιην 

ηελ αραλή Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εθιεγκέλνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε νξηζκέλεο απνηθίεο, επέβαιιε ηφζν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο, φζν θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. ηηο παιαηφηεξεο 

                                                                                                                                                                                         
SA1:840/1908, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε δηαδηθαζία γίλεηαη «ζπλσδά ησ αξραίσ έζεη». Παξαηίζεηαη θαη ζην Ν. 

Υξηζηνδνχινπ, Σν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, φ.π., ζζ. 159-168. 
8 Βι. ηηο πεξηπηψζεηο εθινγήο κεηξνπνιίηε Κπξελείαο ην 1824 θαη 1862 ζην ΑΗΑΚ: Κψδημ Α΄, ζει. 191 θαη  
ζει. 321 αληίζηνηρα. 
9 Βιέπε ην ππφκλεκα γηα ηε ρεηξνηνλία ηνπ Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο ην 1872 βι. ΑΗΑΚ: Κψδημ Α΄, ζει. 347.  
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απνηθίεο, ν γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο ησλ εθινγέσλ ήηαλ κηα απιή θαη εχθνιε ιχζε γηα 

ην εθινγηθφ ζψκα. Ζ χπαξμε φκσο ζχλζεησλ θνηλσληψλ ζε θάπνηεο απνηθίεο, κε 

δηαθνξεηηθά – αληίζεηα πνιιέο θνξέο – ζηνηρεία θαη επηδηψμεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ, επέβαιιε θαη δηαθνξεηηθφ θαζνξηζκφ ησλ εθινγέσλ, κε βάζε θπιεηηθά ή 

πνιηηηζκηθά θξηηήξηα. Ζ πξψηε πεξίπησζε θνηλνηηθήο εθπξνζψπεζεο ππήξμε ζηελ 

Κχπξν, κε ην ζχληαγκα ηνπ 1882. Αθνινχζεζαλ νη πεξηπηψζεηο ηεο Ηλδίαο θαη ηεο 

Κευιάλεο, 20 ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα, φπνπ ην εθινγηθφ ζψκα δηαρσξίζηεθε κε βάζε ηηο 

εζλνηηθέο ηνπο θνηλφηεηεο.
10

 Παξάιιεια, ζηηο απνηθίεο κε ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή βαξχηεηα, 

ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο ηάμεηο, φπσο νη ηξαπεδίηεο, νη κεηαιισξχρνη ή ην εκπνξηθφ 

ζψκα, εθπξνζσπνχληαλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, commercial member, ζην ππφ ζχζηαζε 

ζπκβνχιην. Με ηελ εμέιημε φκσο ηνπ εκπνξίνπ ηνλ 20
φ
 αηψλα κε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

κηθξψλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ θαη ηελ θαζηέξσζε εκηκνλνπσιηαθψλ θαξηέι εκπνξίνπ, 

κεηψζεθε θαη ε ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο.
11

 ε άιιεο απνηθίεο, φπσο ε Μάιηα, 

ππήξρε δηαθνξνπνηεκέλε επαγγεικαηηθή εθπξνζψπεζε, κε εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο 

απφ ηνλ θιήξν, ην παλεπηζηήκην, ηνπο επγελείο θαη ηηο εκπνξηθέο ηάμεηο, ην νπνίν επηβίσζε 

κέρξη θαη ην 1939.  

ηελ Κχπξν, παξά ηελ παξνρή πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο θαηνίθνπο, κέζσ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζσκάησλ, εληνχηνηο ε πνιηηηθή δσή παξέκεηλε ππναλάπηπθηε, αθνχ ε 

θαλεξή θαη δηά βνήο ςεθνθνξία θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθινγέσλ θαη ησλ 

εθιεγνκέλσλ εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμή ηεο, αθφκα θαη κεηά ηε βξεηαληθή θαηνρή.
12

  

Ζ απφθαζε γηα παξαρψξεζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην λεζί, 

αλαθίλεζε θαη ην ζέκα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Ήδε απφ ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο, 

παξάιιεια κε ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εδξψλ απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο, ηέζεθε θαη ε παξαρψξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζέζεσλ αλεπίζεκσλ 

αηξεηψλ κειψλ, πνπ ζα εθιέγνληαλ κε θαζνιηθή πιεηνςεθία ησλ αξξέλσλ θαηνίθσλ.
13

 O 

κφληκνο πθππνπξγφο Απνηθηψλ, R. Herbert, αθνχ ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

πιεηνςεθίαο ησλ επίζεκσλ κειψλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ,
14

 αλέθεξε φηη ζχκθσλα θαη κε 

ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζηελ Αλαηνιή γηα ηελ θαζνιηθή, ή ζρεδφλ θαζνιηθή, 

πιεηνςεθία ησλ αξξέλσλ θαηνίθσλ, ζα έπξεπε ηα εθινγηθά πξνζφληα λα είλαη πνιχ 

ρακειά, λα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ χζηεξα απφ ζχληνκε παξακνλή ζηελ εθινγηθή 

                                                             
10 Γηα ηηο ζέζεηο πνπ θαηαιάκβαλε θάζε εζλφηεηα αλαιπηηθά βι. M. Wight, The Development, φ.π., ζζ. 88-

89, φπνπ θαη νη άιιεο πεξηπηψζεηο θνηλνηηθήο εθπξνζψπεζεο.  
11

 ηα ζπληάγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ ζηελ Κπαλή Αθηή θαη ηε Νηγεξία, ζηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αηψλα, νη 

εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη κεηψζεθαλ ή θαηαξγήζεθαλ. ην ίδην, ζζ. 85-86. 
12 Ρ. Καηζηανχλεο, Labour, society and politics, φ.π., ζζ. 60-63, Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζζ. 311-

312. 
13 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ R. H. Meade, 21-2-1881.  
14 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ R. Herbert, 22-2-1881. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



140 
 

πεξηθέξεηα, ελψ ζα έπξεπε λα κπνπλ θαη νη απαξαίηεηεο πξφλνηεο γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ.
15

  

Σν ζέκα ηεο άκεζεο εθινγήο ησλ βνπιεπηψλ αλαθίλεζε ν αξκφδηνο αμησκαηνχρνο 

γηα ηελ πεξηνρή ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ, Edward Fairfield, ν νπνίνο ζε ζεκείσκά ηνπ 

ηάρζεθε ελάληηα ζε απηή, πξνηείλνληαο θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ ζε ηξεηο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θπξηαξρία ησλ δπλάκεσλ (ηεξέσλ θαη εζληθηζηψλ) πνπ 

ζα αζθνχζαλ έληνλε αληηπνιίηεπζε ζηελ θπβέξλεζε. χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ 

βξεηαλνχ αμησκαηνχρνπ, ε δηάζπαζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζα νδεγνχζε ηνπο 

ςεθνθφξνπο λα επηιέγνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο κε ηνπηθηζηηθά θξηηήξηα. Πξφηεηλε 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ έκκεζε εθινγή ησλ βνπιεπηψλ κέζσ αληηπξνζψπσλ, φπσο ζπλέβαηλε 

θαη ζηηο εθθιεζηαζηηθέο εθινγέο, ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο. Δπηπξφζζεηα, έζεζε θαη ην 

ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ρξηζηηαλψλ θαη κσακεζαλψλ, φπνπ ζα 

εθιέγνληαλ απφ θνηλνχ νη αληηπξφζσπνη ησλ επαξρηψλ. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ην 

ζπκβηβαζκφ θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν θπιεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λεζηνχ.
16

 

Δλάληηα ζηελ άκεζε εθινγή βνπιεπηψλ ηάρζεθε θαη ν πθππνπξγφο Απνηθηψλ θαη 

θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο Leopard Courtney, ν νπνίνο, ζε ππφκλεκά ηνπ ηνλ 

Αχγνπζην 1881, πξφηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο ήδε ζεζκνχ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, θαη ηελ εθινγή απφ απηά ησλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Ο θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ςεθνθφξσλ, 

παξά ηε ζέζπηζε νζσλδήπνηε ρακειψλ εθινγηθψλ πξνζφλησλ θαη ν έιεγρνο ηνπ 

πκβνπιίνπ απφ κηθξφ αξηζκφ εθινγέσλ, αιιά θαη ε δπζθνιία γηα λα πξνζειθπζζεί ζηηο 

εθινγέο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ςεθνθφξσλ, νη νπνίνη λα «ςήθηδαλ κε ηθαλνπνηεηηθή 

λνεκνζχλε» επέβαιιαλ ηελ επηινγή ηεο έκκεζεο εθινγήο. Δπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο, θαηά ηνλ Courtney, 

ζα είρε κηθξφηεξν (πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ) θφζηνο ζηε δηαθπβέξλεζε. Ο πθππνπξγφο 

Απνηθηψλ, ν νπνίνο πξψηνο επηζήκαλε φηη ζην ππφ δεκηνπξγία Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βξεηαλνηνπξθηθή ζπκκαρία γηα απνηξνπή ησλ 

ρξηζηηαληθψλ πξνηάζεσλ, αληηηίζεην ζε νπνηαδήπνηε πηζαλή εηζδνρή ζην πκβνχιην 

«εζληθηζηψλ» Διιήλσλ, νη νπνίνη ζα έθεξλαλ ζε δχζθνιε ζέζε ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

λεζηνχ.
17

 Με ηελ άπνςε ηνπ πθηζηακέλνπ ηνπ δηαθψλεζε ν ππνπξγφο Απνηθηψλ 

                                                             
15 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ R. Herbert, 8-3-1881. Βι. θαη ην απφζπαζκα απφ ην ζεκείσκα 

κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά ζην Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζζ. 317-318.  
16 TNA: CO67/24/1153, εκείσκα ηνπ E. Fairfield, 10-3-1881. 
17 Γηα ηηο απφςεηο ηνπ βι. ην κλεκφληφ ηνπ ζην TNA: CO67/24/18810, «Cyprus Constitution», 19-8-1881. O 

Courtney, έθεξε σο παξάδεηγκα ηελ «δηπιή εθινγή» πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ εθινγή ηεο Γεξνπζίαο ζηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Ζ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αγγινηνπξθηθή ζπκκαρία εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηελ νπνία επηζήκαλε θαη ν Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 319, ελδπλακψλεηαη θαη απφ 
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Kimberley, ν νπνίνο αληηηαζζφηαλ ζηε δηπιή εθινγή, αθνχ αθελφο δελ ζα εμέθξαδε ηελ 

άκεζε βνχιεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, αθεηέξνπ νη εθιεγφκελνη δελ ζα έλνησζαλ 

ππεχζπλνη έλαληη ησλ εθιεθηφξσλ θαη ζα ήηαλ πην επάισηνη πνιηηηθά. Δπηπιένλ έζεζε θαη 

ην δήηεκα ησλ κηθηψλ εθινγψλ, ηεο επηινγήο δειαδή ησλ ππνςεθίσλ απφ φιν ην 

εθινγηθφ ζψκα ή ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζηε βάζε ζξεζθεπηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηελ επηινγή 

ησλ νκφζξεζθψλ ηνπο ππνςεθίσλ κφλν.
18

        

Με βάζε ηηο πξνηάζεηο απηέο, θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Αξκνζηή 

Biddulph, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην Λνλδίλν ηνλ επηέκβξην ηνπ 1881, εηνηκάζηεθε έλα 

κλεκφλην, ην νπνίν απεζηάιε ζηε Λεπθσζία γηα ηηο απφςεηο ηεο. χκθσλα κε απηφ, ην 

νπνίν απνηειεί ην πξνζρέδην δεκηνπξγίαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαλ, 

αλάκεζα ζε άιια πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ηα πξνζφληα πνπ φθεηιαλ λα θαηέρνπλ νη 

ςεθνθφξνη. Γηθαίσκα ςήθνπ είραλ φινη νη ελήιηθεο άξξελεο, ηδηνθηήηεο νηθίαο 

(householders), νη νπνίνη δηέκελαλ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο ζηελ επαξρία πνπ ζα 

ςήθηδαλ. Δπηπιένλ, ην δηθαίσκα κπνξνχζαλ λα ην ιάβνπλ θαη φζνη κε ηζαγελείο δηέκελαλ 

ζην λεζί γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ πέληε εηψλ. Τπνςεθηφηεηα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ φζνη 

πιεξνχζαλ ηα ίδηα πξνζφληα. Εεηήζεθε επηπξφζζεηα απφ ηνλ Αξκνζηή λα επηζεκάλεη αλ 

ππάξρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηελ εθινγή φισλ ησλ βνπιεπηψλ ηφζν κσακεζαλψλ, φζν θαη ρξηζηηαλψλ, απφ 

ην ζχλνιν ησλ εθινγέσλ, θαη φρη φπσο ήηαλ ε ζπλήζεηα ζηηο νζσκαληθέο επαξρίεο, φπνπ νη 

ςεθνθφξνη, αλάινγα κε ηε ζξεζθεία ηνπο, εμέιεγαλ ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο βνπιεπηέο.
19

 

Ο Αξκνζηήο, ν νπνίνο ήηαλ θαιχηεξνο γλψζηεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζην λεζί απφ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπ, αθνχ κειέηεζε ην ππφκλεκα, απάληεζε ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ 1881 ζηνλ Τπνπξγφ, αλαθέξνληάο ηνπ φηη ε πξφηαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ ήηαλ «αδηθαηνιφγεηα 

πεξηνξηζηηθή», αθνχ ζπλεζηδφηαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα θαηνηθνχλ ζην ίδην ζπίηη 

πέξαλ ηεο κηαο  νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηνλ Biddulph ην εθινγηθφ δηθαίσκα έπξεπε λα 

ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηεο θνξνινγίαο «βεξγί»
20

, πνπ αθνξνχζε ηελ πεξηνπζία. 

Έηζη, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ φινη νη ηδηνθηήηεο νηθηψλ, αιιά θαη νη κηθξντδηνθηήηεο γεο 

αθφκα θαη άιινη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη ελνηθίαδαλ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. ρεηηθά 

                                                                                                                                                                                         
ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Κεληξηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν ζα ππήξραλ ηέζζεξα 

επίζεκα θαη νθηψ εθιεγκέλα κέιε, φπνπ φκσο ν αξηζκφο ησλ ηνπξθνβξεηαληθψλ θαη ησλ ειιεληθψλ κειψλ 

ζα ήηαλ ν ίδηνο.  
18 TNA: CO67/24/18810, εκείσκα ηνπ Kimberley, 21-8-1881. 
19

 TNA: CO67/24/18810, Δπηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-1881, φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη 

ην αλαθεξφκελν κλεκφλην. 
20 χκθσλα κε ηνλ Φ. Εαλλέην, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 61-62, ε θνξνινγία γηα ην βεξγί είρε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, ην «βεξγί θηκάη», πνπ ήηαλ 4‰ επί ηεο αμίαο ηεο αγνξάο γεο, νηθηψλ ή άιιεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, ην «βεξγί ηξάη», πνπ ήηαλ 4% επί ηνπ ελνηθίνπ ηεο παξαπάλσ πεξηνπζίαο θαη ην «βεξγί 

ηεκεηνχ», πνπ αθνξνχζε ην εκπνξηθφ θέξδνο θαη ησλ κηζζψλ.  
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κε ηνπο μέλνπο ππεθφνπο, ν Αξκνζηήο δηαθσλνχζε κε ηελ παξνρή ζε απηνχο δηθαηψκαηνο 

ςήθνπ, πέξαλ ησλ Βξεηαλψλ, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηε Βξεηαλία, αθνχ νχηε νη Κχπξηνη ζα 

ην απνδέρνληαλ. ρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηηο ζέζεηο ζην πκβνχιην, ν Αξκνζηήο 

δελ είρε αληίξξεζε λα πιεξνχλ ηα ίδηα πξνζφληα κε ηνπο ςεθνθφξνπο, αλ θαη επηζήκαλε 

ηελ αλάγθε λα είλαη είηε Οζσκαλνί ππήθννη, θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ή Βξεηαλνί. Ο Biddulph 

δηαθσλνχζε θαη κε ηελ θνηλή εθινγή ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ δχν ζξεζθεπκάησλ ηνπ 

λεζηνχ, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεηνλφηεηα δελ ζα είρε εθπξνζψπεζε, ζεσξψληαο 

φηη ε πιεηνςεθνχζα θνηλφηεηα ζα θαζφξηδε ηελ εθινγή φισλ ησλ βνπιεπηψλ.
21

 

πλερίδνληαο φκσο, θαη ζεσξψληαο φηη ζηφρνο ηνπ ππνπξγείνπ ήηαλ ε, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, σξίκαλζε ησλ Κππξίσλ, ψζηε λα ζθέθηνληαη σο «νκνηνγελήο πιεζπζκφο κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα θαη επηδηψμεηο», πξφηεηλε ηελ αλάδεημε μερσξηζηά νθηψ βνπιεπηψλ απφ 

ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηεζζάξσλ απφ ηνπο Μσακεζαλνχο, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ηνπ 

εθιεγφκελνπ. ρεηηθά κε ην εθιέγεζζαη, ν Αξκνζηήο ηφληζε φηη ε απφθηεζε ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο ήηαλ αξθεηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξίλνληαλ νη πην πάλσ πξνηάζεηο 

ηνπ. Δληνχηνηο, ζεψξεζε ζεκαληηθή ηελ θαηνρή ηεο νζσκαληθήο ή ηεο βξεηαληθήο 

ππεθνφηεηαο θαη ηε δηακνλή ζην λεζί ησλ ππνςήθησλ κειψλ.
22

 

Δληφο ηνπ ππνπξγείνπ άξρηζαλ λα ζρνιηάδνληαη ζεηηθά νη δηάθνξεο πξνηάζεηο ηνπ 

Αξκνζηή, ηφζν γηα ηνλ ηξφπν εθινγήο, φζν θαη γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. 

ηφρνο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ ππνπξγείνπ ήηαλ ε εμεχξεζε ηξφπσλ απνθπγήο ειέγρνπ 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνπο «έιιελεο εζληθηζηέο» θαη δηαζθάιηζεο ηεο 

ζέιεζεο ηεο ηνχξθηθεο κεηνλφηεηαο εληφο απηνχ.
23

 Ο ππνπξγφο Kimberley φκσο είρε 

αληίζεηε άπνςε. Γηαθσλνχζε κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζε 

«κσακεζαλνχο» θαη «κε κσακεζαλνχο», θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο 

βξεηαληθήο ζέιεζεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κε ην λα εμαζθαιηζηεί ε κεηνςεθία ησλ 

                                                             
21 Σε δηαθσλία ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εθινγήο εμέθξαζε θαη ν αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ 
Απνηθηψλ H.W. Just ζην TNA: CO67/21/21324, εκείσκα ηνπ Ζ.W. Just, 8-12-1881. 
22 TNA: CO67/21/21324, Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 25-11-1881. Ο 

Αξκνζηήο αξρηθά ζεψξεζε φηη, αλ ζα αθαηξείην ην δηθαίσκα απφ ηνπο μέλνπο, ηππηθά έπξεπε λα αθαηξεζεί 

θαη απφ ηνπο Βξεηαλνχο, αλ θαη νη δεχηεξνη «επηδείθλπαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε νξζή δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο μέλνπο, πνπ ελδηαθέξνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ». Γελ 

δηεπθξίληδε φκσο αλ ζα απνθηνχζαλ ην δηθαίσκα φζνη μέλνη, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο, 

απνθηνχζαλ ςήθν, κε ηελ πάξνδν πέληε εηψλ δηακνλήο ζην λεζί, θάηη πνπ επηζήκαλε θαη ν Ζ.W. Just ζε 

ζεκείσκά ηνπ εκεξνκελίαο 8-12-1881 ζην TNA: CO67/21/21324. Με ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα 

εθινγή απφ ηνπο μέλνπο ππεθφνπο δηαθψλεζε θαη ν R. Meade, αθνχ ζεψξεζε φηη ζα ζηεξείην ην λνκνζεηηθφ 

ζψκα ηηο ππεξεζίεο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, φπσο ήηαλ ν Ρηράξδνο Mattei (ν νπνίνο 

ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη αθνχ είρε γελλεζεί ζηελ Κχπξν). Βι. ην ζεκείσκά ηνπ, εκεξνκελίαο 14-12-1881 
ζην TNA: CO67/21/21324.  
23 Βι. ηα ζεκεηψκαηα ησλ Ζ.W. Just, 8-12-1881 θαη R. Meade, 14-12-1881 ζην TNA: CO67/21/21324. 
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ειιήλσλ βνπιεπηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο, έπξεπε λα δηαζθαιίδνληαη ηφζν ην 

κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν, φζν θαη ε βξεηαληθή δηαθπβέξλεζε.
24

  

Ο Biddulph επαλήιζε ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 1881 θαη απέζηεηιε ζηνλ ππνπξγφ 

ππφκλεκα, ην νπνίν εηνηκάζηεθε κεηά απφ νδεγίεο ηνπ, απφ ην Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο 

William Collyer θαη ην δηθαζηηθφ επίηξνπν ηεο Κχπξνπ Elliot Bνvill. ε απηφ, 

αλαιχζεθαλ ηφζν ηα εθινγηθά πξνζφληα, φζν θαη ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο εθινγήο. Οη 

λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Αξκνζηή δηαθσλνχζαλ κε ηελ παξνρή ςήθνπ ζε φινπο ηνπο 

ηδηνθηήηεο νηθίαο, αθνχ ε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε 

θαη ρξνλνβφξα. Πξφηεηλαλ φπσο δνζεί ην δηθαίσκα ςήθνπ ζε φζνπο άξξελεο, άλσ ησλ 21 

εηψλ, πιήξσλαλ ηέζζεξα ζειίληα εηεζίσο ζε θφξν «βεξγί», ή ελνηθίαδαλ ρψξν κε ελνίθην 

πέληε ιίξεο ην ρξφλν (θάηη πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αλάινγν πνζφ βεξγί). Σν αξλεηηθφ ήηαλ 

φηη ζα ππήξραλ άηνκα πνπ ζα απνθηνχζαλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ζε δχν εθινγηθά 

δηακεξίζκαηα, φπνπ ζα πιήξσλαλ θφξν. Δληνχηνηο, δηαζθαιηδφηαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ηδηνθηεηψλ πεξηνπζίαο ζα ςήθηδαλ, εθηφο απφ ηνπο κηθξντδηνθηήηεο πνπ πιήξσλαλ 

ιηγφηεξν απφ ην πξνθαζνξηζκέλν πνζφ. Δπηπιένλ, νη δχν λνκηθνί κεξίκλεζαλ ψζηε λα 

ιάβνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη φζνη πιήξσλαλ ηε θνξνινγία γηα ηελ πεξηνπζία ηεο 

ζπδχγνπ ηνπο. Με απηά ηα κέηξα, ε εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ ζα ήηαλ πνιχ εχθνιε.
25

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ γηα ην έηνο πξηλ απφ ηελ εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ. Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, αθνχ αθελφο ζα ήηαλ έλα κέηξν πίεζεο πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα 

ηαθηνπνηήζνπλ ηηο εθθξεκφηεηέο ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ, αθεηέξνπ γηα λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ην εθινγηθφ ζψκα, θάηη πνπ πηζαλφλ λα επηδίσθαλ νη δχν λνκηθνί ζχκβνπινη 

ηνπ Αξκνζηή, ιφγσ θαη ηεο «έληνλεο ππνηίκεζήο ηνπο πξνο ηελ σξηκφηεηα ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ λα κεηάζρνπλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα», ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαπλέεη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καηζηανχλε, φιν ην ππφκλεκα
26

.   

Με ηηο ζπληεξεηηθέο απφςεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαίλεηαη λα δηαθσλνχζε ν 

Biddulph, ν νπνίνο επηζπκνχζε επξχηεξν εθινγηθφ ζψκα. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν 

ίδηνο ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ πξφηεηλε σο ειάρηζην πνζφ θφξνπ «βεξγί» ην 

έλα ζειίλη ή ηελ θαηνρή νηθίαο, θάηη πνπ ζα αχμαλε ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ 

                                                             
24 TNA: CO67/21/21324, εκείσκα ηνπ Kimberley, 17-12-1881. χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ,  νη 

Βξεηαλνί δελ έπξεπε λα βιέπνπλ ηνπο Έιιελεο σο «αληαγσληζηηθφ ζψκα», αιιά, σο ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ε ζέιεζή ηνπ έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςε.   
25

 χκθσλα κε ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο, νη ηδηνθηήηεο πεξηνπζίαο ήηαλ ήδε θαηαγεγξακκέλνη ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο, ελψ νη ελνηθηαζηέο ζα εληνπίδνληαλ εχθνια απφ ηα δεκαξρεία. 

Γπζθνιίεο ζα αληηκεησπίδνληαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ πνπ πιήξσλαλ ην θφξν γηα ηελ 

πεξηνπζία ηεο ζπδχγνπ ηνπο. Βι. αλαιπηηθά ζην “Legal Advisers to High Commissioner”, Further 
Correspondence Respecting the Affairs of Cyprus, C. 3384, Λνλδίλν 1882, ζει. 37.   
26 Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 322.  
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ςεθνθφξσλ. Δπηπξφζζεηα επηζχλαπηε πίλαθεο ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ θαηά 

ζξήζθεπκα θαη θαηά πεξηθέξεηα (Παξάξηεκα Δ) θαη πίλαθα κε ηα άηνκα πνπ πιήξσλαλ 

«βεξγί» (Παξάξηεκα η).
27

 Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία θαη έρνληαο ππφςε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, απφ ην ζχλνιν ησλ 70,035 

θνξνινγνχκελσλ, νη 58,916 ήηαλ άλδξεο. Απφ απηνχο, νη 14,116 πιήξσλαλ ιηγφηεξν θφξν 

απφ ην έλα ζειίλη, άξα έραλαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ησλ 

Collyer θαη Bovill ελψ νη ππφινηπνη 44,800, πνζνζηφ 76% φζσλ πιήξσλαλ θάπνην θφξν, 

απνθηνχζαλ δηθαίσκα ςήθνπ. Δληνχηνηο, απνηεινχζαλ κφιηο ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, ελψ αλάκεζα ζε απηνχο ππήξραλ θαη θάπνηνη πνπ ήηαλ 

δηπινγξακκέλνη.  

 Ζ επηζηνιή ηνπ Biddulph έδσζε ηελ αθνξκή ζηνλ Δ. Fairfield, ν νπνίνο κφιηο είρε 

επηζηξέςεη ζην Λνλδίλν απφ ηελ Κχπξν, φπνπ είρε κεηαβεί γηα λα κειεηήζεη ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε,
28

 λα παξνπζηάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

πξνηεηλφκελν ζχληαγκα. πσο αλαθέξεη θαη ν Ρ. Καηζηανχλεο, «ε απηνπεπνίζεζε, ηελ 

νπνία ηνπ πξνζέδηδε ην γεγνλφο φηη ήηαλ ν κφλνο αμησκαηνχρνο ηνπ Τπνπξγείνπ κε 

πξνζσπηθή πείξα απφ ηελ Κχπξν»
29

, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ πξνηάζεψλ ηνπ. Με έλα πνιπζέιηδν ζεκείσκα, ππεξαζπίζηεθε ηελ φζν 

ην δπλαηφλ επξχηεξε παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηνπο Κχπξηνπο, πεξηιακβάλνληαο 

φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο γηα ην «βεξγί», αλεμαξηήησο πνζνχ, νη νπνίνη θαηείραλ γε ή 

νηθία. Με ηελ άπνςή ηνπ ζπκθσλνχζε ηφζν ν βνεζφο πθππνπξγφο Απνηθηψλ R. Meade
30

 

φζν θαη ν ίδηνο ν Kimberley, αθνχ ζα απινπνηνχληαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξάκαηα.
31

 

«Γελ έρνπκε θαιχηεξνπο θίινπο ζην λεζί απφ ηελ πην ηαπεηλή ηάμε ησλ αγξνηψλ, αθνχ 

απηνί ήηαλ πνπ έλνησζαλ πην έληνλα ην βάξνο ηεο ηνπξθηθήο θαηαπίεζεο θαη πνπ έρνπλ 

σθειεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εξρνκφ καο», αλέθεξε ζην ζεκείσκά ηνπ.
32

 Σαπηφρξνλα, 

θαη κε αθνξκή ηελ πξφηαζε ηνπ Biddulph γηα ηελ παξνρή ςήθνπ ζε φζνπο πιήξσλαλ ην 

βεξγί γηα ηελ πεξηνπζία ηεο ζπδχγνπ ηνπο, πξφηεηλε, παξά ην θφβν πηζαλήο αληίδξαζεο 

απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ζην Λνλδίλν, ηελ παξνρή δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο, νη 

νπνίεο, πνιιέο θνξέο ήηαλ «νη αξρεγνί ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο». Βέβαηα, ε πξσηνπφξα, γηα 

                                                             
27 Major General Sir R. Biddulph. K.C.M.G., C.B., to the Right Hon. The Earl of Kimberley, 24-12-1881, 

Further Correspondence Respecting the Affairs of Cyprus, C. 3384, Λνλδίλν 1882, ζζ. 34-37. Βξίζθεηαη θαη 

ζην TNA: CO67/21/76.  
28 Ζ έθζεζε ηνπ E. Fairfield κε ηίηιν «Cyprus. Memorandum on Administration Questions» βξίζθεηαη ζην 

ΣΝΑ: CO883/2/11. 
29

 Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 323. 
30 TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ Meade, 2-2-1882. 
31 Βι. ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Kimberley ζην πεξηζψξην ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ Fairfield ζην TNA: 

CO67/21/76, εκείσκα ηνπ Fairfield, 31-1-1882. 
32 TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ Fairfield, 31-1-1882. Παξαηίζεηαη θαη ζην Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», 

φ.π., ζει. 324. 
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ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, πξφηαζε απνξξίθζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ρσξίο 

θαλ αηηηνιφγεζε.
33

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ζε θακηά απνηθία δελ είρε 

παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ςήθνπ γηα εθινγέο γηα αλάδεημε θνηλνβνπιίνπ ζηηο γπλαίθεο, 

θάηη πνπ έγηλε κηα δεθαεηία πεξίπνπ αξγφηεξα (1894), ζηε Νέα Εειαλδία.
34

  

 ζνλ αθνξά ην άιιν ζέκα πνπ απαζρνινχζε ην ππνπξγείν, ν Fairfield ήηαλ 

αληίζεηνο ζηελ εθινγή άλεπ θπιεηηθήο δηαθξίζεσο. Τπνζηήξηδε ηo δηαρσξηζκφ ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη ηελ μερσξηζηή εθινγή ησλ βνπιεπηψλ ηεο θάζε ζξεζθείαο απφ 

ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο κφλν. χκθσλα κε ηνλ βξεηαλφ αμησκαηνχρν, ν νπνίνο ηειηθά 

έπεηζε θαη ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ε εθινγή ησλ βνπιεπηψλ ηεο άιιεο θνηλφηεηαο δελ 

ήηαλ αλάκεζα ζηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ εγεηψλ, φπσο είραλ θσδηθνπνηεζεί ζηα ζρεηηθά 

ηνπο ππνκλήκαηα, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Δπηπιένλ, πηζαλή δεκηνπξγία 

ρσξηζηψλ θαηαιφγσλ δελ ζα δεκηνπξγνχζε αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα αλάκεζα ζηνπο 

Κχπξηνπο, δηράδνληάο ηνπο, αθνχ απηά ήδε ππήξραλ. Ζ ηζηνξία, ηα ήζε θαη ε γιψζζα 

ήηαλ ζηνηρεία πνπ δηαρψξηδαλ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Σνχξθνπο, νη νπνίνη, θαηά ηνλ 

Fairfield, δνχζαλ απιά ζηνλ ίδην ρψξν κε ηππηθέο ζρέζεηο.
35

  

Σέινο, φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη, ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο 

ππνζηήξημε ηε κε αλαθνξά ζε νπνηαδήπνηε εζληθφηεηα ζηα θξηηήξηα γηα απφθηεζή ηνπ 

αθνχ αθελφο ήηαλ πεξηηηφ – νη Κχπξηνη δελ ζα ςήθηδαλ μέλν ππήθνν σο βνπιεπηή – θαη 

αθεηέξνπ πηζαλφλ λα ππήξραλ αληηδξάζεηο απφ μέλεο θπβεξλήζεηο, φηαλ ζα δεηνχληαλ απφ 

ππεθφνπο ηνπο, θπξίσο Κππξίνπο κε μέλε ππεθνφηεηα, λα ηελ απαξλεζνχλ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα. Με ηελ άπνςή ηνπ ζπκθψλεζε ν ππνπξγφο 

Απνηθηψλ, ν νπνίνο ζεψξεζε φηη ήηαλ αξθεηή ε ζπκπεξίιεςε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο δηακνλήο 

πέληε εηψλ ζην λεζί γηα λα απνθηεζεί ην δηθαίσκα.
36

  

 Οη απφςεηο ηνπ Fairfield, ν νπνίνο, φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ ν κφλνο απφ ηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Απνηθηψλ πνπ είρε πξνζσπηθή άπνςε γηα ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ Κχπξν, έπεηζαλ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ, ζε εκπηζηεπηηθή ηνπ 

αιιεινγξαθία ζηηο 10 Μαξηίνπ 1882 πξνο ηνλ Αξκνζηή, ζπκθψλεζε καδί ηνπ σο πξνο 

ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηεο επξχηεηαο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ηνλ ελεκέξσζε φηη ζα 

απνθηνχζαλ ην εθινγηθφ δηθαίσκα φζνη θάηνηθνη  πιήξσλαλ θφξν «βεξγί», αλεμαξηήησο 

πνζνχ, θάηη πνπ ζα απινπνηνχζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ εθινγηθψλ 

                                                             
33 TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ Fairfield, 31-1-1882. Σν ζεκείσκα ηνπ Kimberley βξίζθεηαη ζην 

πεξηζψξηφ ηνπ. 
34

 P. Levine, The British Empire, φ.π., ζζ. 47 θαη 162. Δθινγηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπηθέο εθινγέο είραλ 

παξαρσξεζεί ζηηο γπλαίθεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο απφ ην 1861.  
35 TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ Fairfield, 31-1-1882. Αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ δνχζαλ αθφκα άηνκα πνπ νη γνλείο ηνπο ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ ζθνηψζεθαλ απφ 
ηνπο Σνχξθνπο καδί κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν, ελλνψληαο πξνθαλψο ηηο ζθαγέο ηεο 9εο Ηνπιίνπ 1821. 
36 TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ Fairfield, 31-1-1882. Σν ζεκείσκα ηνπ Kimberley ζην πεξηζψξηφ ηνπ.  
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θαηαιφγσλ. Δπηπιένλ, δηεπθξίληδε φηη, «γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα απνηειεζκαηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ηεο κεηνλφηεηαο» ην εθινγηθφ ζψκα ζα δηαρσξηδφηαλ ζε «ρξηζηηαλνχο», 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ φινη νη κε κσακεζαλνί, θαη ζε «κσακεζαλνχο».
37

   

Δπηπξφζζεηα, νη αληηδξάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην λεζί, κε ηελ άξλεζε απνδνρήο 

νπνηαζδήπνηε ζέζεο, είηε ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, είηε ζηα Γεκνηηθά θαη Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα, φπσο θαη ηα ππνκλήκαηα θαη νη ζπλαληήζεηο κε ηνλ Αξκνζηή ηφζν ησλ 

Διιήλσλ φζν θαη ησλ Σνχξθσλ εγεηψλ ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηά ηνπο, είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ άκεζε απνζηνιή ελφο δηαγγέικαηνο πξνο ηνλ Biddulph, κε νδεγίεο λα 

δεκνζηνπνηεζεί άκεζα ζηνλ θππξηαθφ ιαφ.
38

 Σν ελ ιφγσ έγγξαθν δεκνζηεχηεθε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
39

 θαη, κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά, ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο. Δλψ φκσο 

αλήγγεηιε ηελ «θαζίδξπζηλ πληάγκαηνο, πθ’ φ ν θππξηαθφο ιαφο λα δχλαηαη λα κεηέρε, 

δηά ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ, ηεο δηεμαγσγήο ησλ ππνζέζεσλ ηεο λήζνπ», δελ δηεπθξίληζε 

ηα φξηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, αθνχ φπσο αλέθεξε βξηζθφηαλ ππφ «πξνπαξαζθεπή», αλ 

θαη ηφληζε φηη «η’ απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ ςεθνθφξνπ ζεσξεζήζνληαη σο επξχλ 

θχθινλ έρνληα». Παξάιιεια, πξνζηέζεθε θαη εηδηθή αλαθνξά ζηνπο αιινδαπνχο, νη 

νπνίνη ζα απνθηνχζαλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο ηζαγελείο, κεηά απφ δηακνλή πέληε εηψλ 

ζην λεζί, θάηη πνπ δειψλεη θαη ηε ζεκαζία πνπ απέδηδαλ νη Βξεηαλνί ζηελ πηζαλή 

παξνπζία αιινδαπψλ ζην πκβνχιην.
40

 πσο πνιχ νξζά επηζήκαλε ν Ρ. Καηζηανχλεο, ε 

πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ ππνπξγείνπ ηεο άπνςεο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Αξκνζηή 

ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ σο απαξαίηεηνπ θξηηεξίνπ γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ έζεζε γηα ην φζν 

ην δπλαηφλ επξχηεξν εθινγηθφ ζψκα, αθνχ ε απινπνίεζε ηνπ θαηαξηηζκνχ ηνπο 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθφηεξε.
41

   

 πσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο αληηδξάζεηο πνπ ππήξραλ γηα ηελ παξνρή ζπληάγκαηνο, 

ηφζν απφ ηνπο Έιιελεο, φζν θαη απφ ηνπο Σνχξθνπο ηνπ λεζηνχ, δελ ζρνιηάζηεθε 

θαζφινπ ε επξχηεηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ φηη ζα δηεπθξηληδφηαλ 

κειινληηθά.
42

 Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί φηη ε παξνρή αληηπξνζσπεπηηθήο 

                                                             
37 TNA: CO67/21/76, Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882.  
38 Ζ ελ ιφγσ ελέξγεηα έγηλε κεηά απφ ηελ πξνηξνπή ηνπ ηδίνπ ηνπ Kimberley, CO67/21/76, εκείσκα ηνπ 

Kimberley, 14-2-1882. O Fairfield, ζπκθσλψληαο κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ, θαη κε ζηφρν λα θαηεπλαζηνχλ νη 

αλεζπρίεο ησλ λεζησηψλ, νη νπνίνη δελ γλψξηδαλ ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαλ γηα ηε δεκηνπξγία αηξεηνχ 

Ννκνζεηηθνχ ψκαηνο εηνίκαζε ην πξνζρέδην ηνπ δηαγγέικαηνο. Βι. TNA: CO67/21/76, εκείσκα ηνπ 

Fairfield, 15-2-1882.   
39 The Cyprus Gazette, αξ. 83, 23-3-1882. 
40

 Βι. ελδεηθηηθά εθ. Αιήζεηα, Παξάξηεκα (Λεκεζφο), 13/25-3-1882. Αλαθέξεηαη θαη ζην Ρ. Καηζηανχλεο, 

«Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 324. Απνζπάζκαηα ηνπ δηαγγέικαηνο δεκνζηεχνληαη θαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, 

φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 316-317.  
41 Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 326. 
42 Οη Έιιελεο εγέηεο έζηεηιαλ επραξηζηήξηα ηειεγξαθήκαηα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, αθνχ ην αίηεκά 

ηνπο γηα αηξεηφ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζα πινπνηείην. Αληηζέησο νη Σνχξθνη κε κηα ζεηξά απφ επηζηνιέο, 
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δηαθπβέξλεζεο ήηαλ αθ’ εαπηήο πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ ην «πξφζθαηα πξνζηεζέλ 

θφζκεκα» ζην ζηέκκα ηεο Βαζίιηζζαο ηεο Αγγιίαο, απνηεινχζε κηα απφ ηηο ειάρηζηεο 

απνηθίεο, νη νπνίεο είραλ εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.
43

 

Δπηπξφζζεηα, ην εχξνο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαίλεηαη λα ήηαλ κεγαιχηεξν ζηελ Κχπξν 

απφ φηη ζηηο ππφινηπεο απνηθίεο, αθνχ παξά ην γεγνλφο φηη ηα θξηηήξηα παληνχ ήηαλ 

πεξίπνπ ηα ίδηα, ην κέγεζνο πνπ είρε ηεζεί αιινχ γηα ηελ πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ ηνπο 

ψζηε λα απνθηήζνπλ ην εθινγηθφ δηθαίσκα ήηαλ αξθεηά πςειφ, κε απνηέιεζκα ηε κε 

ζπκκεηνρή ησλ ιατθφηεξσλ ζηξσκάησλ (αθηήκνλεο θαη εξγάηεο) ζηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο.
44

 

 Μεηά ηελ αλαγγειία ίδξπζεο εθιεγκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη παξά ηηο 

αληηδξάζεηο, νη ζπδεηήζεηο ζπλερίζηεθαλ κεηαμχ Λεπθσζίαο θαη Λνλδίλνπ γηα ηνλ ηξφπν 

θαηαξηηζκνχ ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. Ο Αξκνζηήο έδσζε νδεγίεο ζηνπο λνκηθνχο ηνπ 

ζπκβνχινπο Collyer θαη Bovill λα εηνηκάζνπλ πξνζρέδην θαλνληζκψλ γηα ηελ εθινγή ησλ 

κειψλ. ην κλεκφλην απηφ, πνπ πεξαηψζεθε ζηα κέζα Απξηιίνπ 1882 θαη απεζηάιε ζηνλ 

ππνπξγφ απφ ηνλ Αξκνζηή, ηνλίδνληαλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηνλ θαηαξηηζκφ ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. Ζ νκνηφηεηα ησλ επηζέησλ ησλ θαηνίθσλ θαη ε ζπρλή επαλάιεςή 

ηνπο ήηαλ έλα ζεκείν πνπ έπξεπε λα πξνζερζεί γηα λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο δηπινςεθίεο. 

Σαπηφρξνλα, νη λνκηθνί ζχκβνπινη πξφηεηλαλ κηα θαηλνηφκν ηερληθή κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 27, ν θάζε 

ςεθνθφξνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη ηελ απφδεημε απνπιεξσκήο φισλ ησλ 

θφξσλ «βεξγί» πνπ ηνπ αληηζηνηρνχζαλ (ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ αλ ζα ςήθηδε εθ κέξνπο ηεο) 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ πξνεγείην ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο ζην δηακέξηζκα πνπ ζα 

ςήθηδε. Ο πξνεδξεχσλ ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ ζα ζθξάγηδε ηελ απφδεημε, ψζηε λα 

απνθεπρζεί δηπινςεθία.
45

 

Ο Αξκνζηήο, επαλήιζε κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ζηηο αξρέο Μαΐνπ 1882, 

αλαθέξνληαο φηη κε ην λέν ζχζηεκα θνξνείζπξαμεο πνπ εηζήρζεθε πξφζθαηα, ην νπνίν 

πξνλννχζε ηελ απφδνζε μερσξηζηήο απφδεημεο γηα ην «βεξγί» ζε θάζε θνξνινγνχκελν, ζα 

                                                                                                                                                                                         
δηακαξηχξνληαλ γηαηί έραλαλ δηθαηψκαηα πνπ θαηείραλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, φπσο ζα 

αλαιπζεί θαη αιινχ. Βι. ελδεηθηηθά Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 317-318.  χκθσλα κε ηνλ 

Καηζηανχλε, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 326, ε έιιεηςε αληίδξαζεο πηζαλφλ λα νθεηιφηαλ ζε ηθαλνπνίεζε ησλ 

Κππξίσλ απφ ηηο επαγγειίεο ηνπ δηαγγέικαηνο. 
43 Οη ππφινηπεο ήηαλ ην Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο, ην Ναηάι ηεο Αθξηθήο, ε Μάιηα, ε Βεξκνχδα, ηα 

Barbados, νη Μπαράκεο, ε Σδακάηθα, ηα Νεζηά Leeward, φπνπ ππήξρε Κεληξηθφ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην 

ζηελ πξσηεχνπζα θαη ηνπηθά ζηα κεγάια λεζηά, ε Βξεηαληθή Γνπτλέα, ε Γπηηθή θαη Νφηηα Απζηξαιία, ε 

Νέα Εειαλδία, ε Queensland, ε Βηθηψξηα, ε Νέα Νφηηα Οπαιία, ν Μαπξίθηνο θαη ε Newfoundland. Βι. 

Colonial Office, Return showing the constitution, φ.π..    
44 ην ίδην.   
45 Σν πξνζρέδην Καλνληζκψλ εηνηκάζηεθε ζηηο 15-4-1882 θαη απνζηάιεθε κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή απφ 

ηνλ Biddulph πξνο ηνλ Kimberley, Λεπθσζία 17-4-1882. Βξίζθεηαη ζην TNA: CO67/25/7312. 
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ήηαλ πην εχθνιν λα απνδεηρζεί ε απνπιεξσκή ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ θαη ε εγγξαθή ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Δπηπξφζζεηα, επηζήκαλε θάπνηεο 

δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίδνληαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο, επαλαιακβάλνληαο ηε 

ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θνηλψλ επηζέησλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ 

ελφο επσλχκνπ απφ ην ίδην άηνκν. Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη έλαο ηδηνθηήηεο θαηείρε γε ζε 

δηαθνξεηηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζα δπζρέξαηλε θαη ζα θαζπζηεξνχζε ηελ θαηάξηηζε 

ησλ θαηαιφγσλ, νη νπνίνη, ζε αξρηθή θάζε ζα εηνηκάδνληαλ θαηά πξνζέγγηζε, ελψ κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ πείξα πνπ ζα απνθηηνχληαλ, ζα επηηπγραλφηαλ ε αθξίβεηά ηνπο. 

Πξφηεηλε, εληνχηνηο, ηε ρνξήγεζε ελφο κνλαδηθνχ αξηζκνχ ζε θάζε εγγεγξακκέλν 

ςεθνθφξν, κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ςεθίζεη.
46

  

Οη επηθπιάμεηο ηνπ Αξκνζηή, φπσο εθδειψζεθαλ κε ηηο επηζηνιέο ηνπ Απξηιίνπ 

θαη Μαΐνπ 1882, έδσζαλ ην έλαπζκα γηα έλαξμε ζπδεηήζεσλ εληφο ηνπ ππνπξγείνπ 

Απνηθηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο εηνηκαζίαο εθινγηθνχ θαηαιφγνπ, αθνχ 

απνδεηθλπφηαλ ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή.
47

 Έηζη, κε επηζηνιή ηνπ, ν ππνπξγφο πξφηεηλε 

ζηνλ Αξκνζηή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη απνδείμεηο απνπιεξσκήο ηνπ «βεξγί» γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ηελ παξνπζία ζην 

εθινγηθφ θέληξν εθπξνζψπνπ ηεο θνηλφηεηαο φπνπ δηέκελε ν θάζε ςεθνθφξνο, γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ.
48

 Ζ πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ θαίλεηαη λα ηθαλνπνίεζε ηνλ 

Biddulph, αθνχ ζα απέθεπγε ην ρξνλνβφξν θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαηαξηηζκφ θαηαιφγσλ. 

ε ζπλεξγαζία φκσο κε ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο θαη άιινπο αμησκαηνχρνπο, ν 

Αξκνζηήο επηζήκαλε δχν κεηνλεθηήκαηα ζηελ ππνπξγηθή πξφηαζε: α) ηελ πηζαλφηεηα 

απφθηεζεο πνιιψλ ςήθσλ απφ άηνκα πνπ είραλ πεξηνπζία ζε δηαθνξεηηθά ρσξηά, άξα ζα 

ιάκβαλαλ θαη πνιιέο απνδείμεηο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

εθινγηθά θέληξα γηα λα ςεθίζνπλ θαη β) ηελ πηζαλφηεηα έλαο ςεθνθφξνο λα κελ 

απνπιήξσλε ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο αιιά κφλν ηελ 

απαξαίηεηε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ. χκθσλα κε ηνλ Biddulph, ηα 

πξνβιήκαηα απηά ζα επηιχνληαλ κε ηελ έθδνζε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφδεημεο, 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, ε νπνία ζα εθδηδφηαλ κε ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ απνδείμεσλ 

ελφο θνξνινγνπκέλνπ ζηελ ίδηα επαξρία, θαη ε νπνία ζα ήηαλ ε κφλε πνπ ζα είρε 

αληίθξηζκα ζην εθινγηθφ θέληξν. Βέβαηα άιπην παξέκελε ην δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο 

φζσλ είραλ πεξηνπζία ζε δηαθνξεηηθέο επαξρίεο λα έρνπλ θαη αληίζηνηρεο ςήθνπο. Ο 

Αξκνζηήο πξφηεηλε φπσο ζε έλα ηέηνην ελδερφκελν λα κελ πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο, θάηη 

                                                             
46 TNA: CO67/26/8841. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 8-5-1882. 
47 Βι. γεληθά ηα ζεκεηψκαηα ζην TNA: CO67/26/8841. 
48 TNA: CO67/26/8841. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 26-5-1882. 
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πνπ θαλεξψλεη θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηε δηελέξγεηα εθινγψλ ρσξίο ηε –ρξνλνβφξα θαη 

δαπαλεξή – πξνεηνηκαζία εθινγηθψλ θαηαιφγσλ.
49

 

Σν ππνπξγείν Απνηθηψλ, ελ ησ κεηαμχ, είρε δψζεη νδεγίεο λα εηνηκαζηεί ην 

Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ, ην νπνίν ζα ηξνπνπνηνχζε ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πθηζηάκελνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ (ηνπ 1878), πξηλ αθφκα ιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ Biddulph. χκθσλα κε ηνλ βνεζφ πθππνπξγφ Απνηθηψλ John Bramston, ζηνλ νπνίν 

αλαηέζεθε ην έξγν απηφ, ε εθινγηθή αλακέηξεζε ρσξίο θαηάινγν εθινγέσλ ζα ήηαλ έλα 

πείξακα, πνπ αλ δελ πεηχραηλε, ηφηε ζα απνδεηθλπφηαλ ε αλάγθε θαηαξηηζκνχ ησλ 

ζρεηηθψλ θαηαιφγσλ.
50

 

Με ηε ζπλερή φκσο ελαζρφιεζε ησλ αμησκαηνχρσλ ηφζν ζην Λνλδίλν φζν θαη 

ζηε Λεπθσζία κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεηηθνχ κε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην 

δηαηάγκαηνο, αλαδεηθλχνληαλ πξνβιήκαηα πνπ δχζθνια ζα επηιχνληαλ ρσξίο ηε 

δεκηνπξγία εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. ε ζρεηηθφ κλεκφλην κε ηνλ ηίηιν «Παξαηεξήζεηο γηα 

ην πξνηεηλφκελν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηελ Κχπξν», ην νπνίν εηνηκάζηεθε απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο Bovill θαη 

Collyer, ηνλίζηεθε, αλάκεζα ζε άιια, ε δπζθνιία απφδεημεο ηεο πξαγκαηηθήο ειηθίαο ησλ 

ςεθνθφξσλ, θαη ε δπλαηφηεηα ςήθηζεο απφ ηνπο ζπδχγνπο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ ηνπο 

πνπ πιήξσλαλ «βεξγί».
51

 Σα πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε ηελ πξνζθφκηζε 

ζην εθινγηθφ θέληξν πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ ζα 

επηβεβαίσλαλ ηελ ειηθία ηνπ ςεθνθφξνπ ή ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο ζπδχγνπ γηα λα 

ςεθίζεη ν ζχδπγφο ηεο εθ κέξνπο ηεο, αληίζηνηρα. Πεξηζζφηεξε κειάλε ρχζεθε ζρεηηθά κε 

ην πξψην δήηεκα, αθνχ ην δεχηεξν απιά ν ππνπξγφο ην δηέγξαςε, ηνλίδνληαο φηη ε παξνρή 

ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο ζα δεκηνπξγνχζε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα ζα έιπλε.
52

 

ζνλ αθνξά ην πξψην ζέκα, ην νπνίν πξψηνη νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Biddulph 

επηζήκαλαλ, έπξεπε αξρηθά λα θαζνξηζηεί κηα ζαθήο ειηθία, ηελ νπνία ζα είραλ 

ζπκπιεξψζεη νη θνξνινγνχκελνη, γηα λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ, πξνηείλνληαο νη 

ίδηνη ηα 21 έηε. Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, κεγάιε δπζθνιία ζα αληηκεησπηδφηαλ ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο ειηθίαο ησλ θαηνίθσλ, αθνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκα 

θαη απηνί νη ίδηνη ηελ αγλννχζαλ. Πξνηάζεθε απφ ηνπο Bovill θαη Collyer ε πξνζθφκηζε 

                                                             
49 TNA: CO67/26/11192. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 16-6-1882. 
50 TNA: CO67/26/11192. εκείσκα Bramston, Λνλδίλν 27-6-1882. 
51 TNA: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Σξφνδνο 15-9-1882, ζηελ νπνία 

επηζπλάπηεηαη ην κλεκφλην ηνπ Collyer θαη ηνπ Bovill κε ηίηιν “Observations on proposed Order in Council 

for altering the Constitution of the Legislative Council in Cyprus”.  
52 Δπηπξφζζεηα, ηέζεθε απφ ηνπο δχν λνκηθνχο ζπκβνχινπο ζην λεζί θαη ην εξψηεκα γηα ην ηη ζα γηλφηαλ γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο νη νπνίνη είραλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπδχγνπο θαη αλ ζα ςήθηδαλ γηα φιεο, βι. TNA: 

CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Σξφνδνο 15-9-1882. Ζ απάληεζε ηνπ 
Kimberley ζην TNA: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-

1882. 
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ζην εθινγηθφ θέληξν, εθηφο απφ ηελ απφδεημε απνπιεξσκήο ηνπ «βεξγί», ελφο 

πηζηνπνηεηηθνχ πνπ λα βεβαίσλε φηη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν έρεη ηελ απαηηνχκελε ειηθία 

γηα λα ςεθίζεη. Αλ δελ πηνζεηείην απηφ, ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ 

Αξκνζηή, έπξεπε λα πξνεηνηκαζηνχλ εθινγηθνί θαηάινγνη, γηα λα απνθεπρζνχλ ελζηάζεηο 

θαηά ηνπ θχξνπο ησλ εθινγψλ.
53

 Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζην ππνπξγείν ήηαλ ππέξ ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθεπγφηαλ ε δηαδηθαζία 

εηνηκαζίαο θαηαιφγσλ, θαη ζα εμνηθνλνκνχληαλ ρξήκαηα θαη επηπιένλ θφπνο.
54

 χληνκα 

φκσο ζεσξήζεθε φηη ε αλάγθε πξνζθφκηζεο δηαθνξεηηθψλ εγγξάθσλ ζην εθινγηθφ θέληξν 

ζα ήηαλ έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο, θάηη πνπ ην 

ππνπξγείν δελ επηζπκνχζε. Έηζη πξνηάζεθε φπσο νπνηνζδήπνηε πιεξψλεη ην θφξν 

«βεξγί» λα ζεσξείηαη prima facie φηη θαηέρεη θαη ηελ απαηηνχκελε ειηθία λα ςεθίζεη, 

εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα γηλφηαλ έλζηαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή αθφκα θαη λα 

βεβαηψλεη ηελ ειηθία ηνπ θάζε ςεθνθφξνπ ν θνξνεηζπξάθηνξαο ζηελ απφδεημε 

απνπιεξσκήο ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ.
55

 Σειηθά φκσο, κε επηζηνιή ηνπ ν ππνπξγφο πξνο ηνλ 

Biddulph ζπκθψλεζε κε ηηο απφςεηο ησλ λνκηθψλ ηνπ ζπκβνχισλ, ηφζν κε ην φξην 

ειηθίαο (21 εηψλ), φζν θαη κε ην γεγνλφο φηη ζα ήηαλ «ληξνπηαζηηθή» ε δηαδηθαζία 

έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο ςεθνθφξνπο, πηνζεηψληαο βαζηθά ηελ άπνςε γηα ηε 

δεκηνπξγία εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα εηζαγφηαλ ζην Γηάηαγκα ελ 

πκβνπιίσ έλα λέν άξζξν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ.
56

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο έθεξε ζε δεχηεξε κνίξα 

ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο. Σν ζέκα απηφ ηέζεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1882, αθνχ είραλ δηεπζεηεζεί νη πεξηζζφηεξεο εθθξεκφηεηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο. 

ε ζεκείσκά ηνπ ν βνεζφο πθππνπξγφο Απνηθηψλ John Bramston πξφηεηλε ηελ 

εθιεμηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θάηη πνπ δελ επηηξεπφηαλ ζηελ Βξεηαλία, αθνχ 

ζα αχμαλε ηελ επηξξνή ηνπ ηέκκαηνο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ ψκαηνο, ελψ ζα ήηαλ θαη 

βνεζεηηθφ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Βξεηαλνχο. Δπηπιένλ, πξφηεηλε ηελ αθαίξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα εθινγή απφ ηνπο εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ, αθνχ ζα ππήξρε πηζαλή 

δηαπινθή.
57

 ην ζέκα ελεπιάθε θαη ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο επηζπκνχζε ηελ παξνρή 

δηθαηψκαηνο εθινγήο ζηνπο βξεηαλνχο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη ζα απνδείθλπαλ 

                                                             
53 TNA: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Σξφνδνο 15-9-1882. 
54

 TNA: CO67/26/17081. εκείσκα ηνπ Bramston, Λνλδίλν 30-9-1882 . 
55 TNA: CO67/26/17081. εκείσκα ηνπ Fairfield, Λνλδίλν 13-10-1882. χκθσλα κε ηνλ Fairfield, πξνο ην 

παξφλ ε ειηθία ηνπ νπνηνπδήπνηε εθινγέα κπνξνχζε ζρεηηθά εχθνια λα εληνπηζηεί απφ ηα κεηξψα ηνπ 

θφξνπ απαιιαγήο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ν νπνίνο φκσο ζχληνκα ζα θαηαξγείην.   
56 TNA: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-1882 . 
57 TNA: CO67/25/7312. εκείσκα ηνπ Bramston, 29-7-1882. 
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ηελ δηακνλή ηνπο ζην λεζί γηα ηα ηειεπηαία πέληε έηε.
58

 Οη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ 

Αξκνζηή, ζε κλεκφληφ ηνπο πξφηεηλαλ ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο δηθαζηέο, 

αθνχ νη ίδηνη ζα δίθαδαλ πηζαλέο εθινγηθέο ελζηάζεηο, θαζψο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ή 

ζπληδηνθηήηεο κεγάισλ εηαηξηψλ ηνπ λεζηνχ, γηα ιφγνπο αμηνθξαηίαο θαη πξνζήισζεο ζην 

βνπιεπηηθφ αμίσκα. Δπίζεο πξφηεηλαλ ηελ αθαίξεζε ησλ πησρεπζάλησλ απφ ππνςήθηα 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ.
59

 Σηο πξνηάζεηο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ πηνζέηεζε ζηελ νιφηεηά 

ηνπο ν ππνπξγφο, κεηά θαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκβνχισλ ηνπ.
60

 

Σν Γηάηαγκα ηειηθά εθδφζεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1882 θαη απνζηάιεθε ζηνλ 

Biddulph ζηα κέζα ηνπ επφκελνπ κήλα. χκθσλα κε ην άξζξν ΥΗΗ, δηθαίσκα ςήθνπ είρε 

νπνηνζδήπνηε άξξελ θάηνηθνο, βξεηαλφο ή νζσκαλφο ππήθννο ή άιιεο ππεθνφηεηαο πνπ 

θαηνηθνχζε φκσο πέξαλ ησλ πέληε εηψλ ζην λεζί, ήηαλ άλσ ησλ 21 εηψλ θαη πιήξσλε 

νπνηνδήπνηε είδνο θνξνινγίαο «βεξγί» πνπ ηνπ αλαινγνχζε ζηελ επαξρία πνπ ζα 

εγγξαθφηαλ σο εθινγέαο, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ πξνεγείην ηεο εκεξνκελίαο 

ζχληαμεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ.
61

  

ην επφκελν άξζξν θαζνξίδνληαλ νη δηαδηθαζίεο γηα θαηαξηηζκφ ησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ. χκθσλα κε απηφ, ν Αξκνζηήο κε πξνθήξπμή ηνπ ζα δηφξηδε αμησκαηνχρνπο 

ηεο θπβέξλεζεο ζε θάζε δηακέξηζκα ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη ζα είραλ σο θαζήθνλ ηνπο ηελ 

εηνηκαζία θαηαιφγσλ κε ηα άηνκα πνπ ήηαλ θνξνινγνχκελνη γηα ην «βεξγί» ζε απηφ θαη 

είραλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα είλαη ςεθνθφξνη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (βι. παξαθάησ), φπσο θαζνξηδφηαλ κε ην πξνεγνχκελν άξζξν. Μεηά 

ηελ εηνηκαζία ηνπο, ν εληεηαικέλνο αμησκαηνχρνο ζα δηαβίβαδε ηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο αληίζηνηρεο επαξρίαο. Απηφο ζα ηνπο 

δεκνζίεπε κε αλαθνίλσζε ζηα ειιεληθά, αγγιηθά θαη ηνπξθηθά, κέζσ ηεο νπνία ζα 

ελεκεξψλνληαλ νη ελδηαθεξφκελνη φηη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζα δερφηαλ ελζηάζεηο (κε 

θαηάζεζε εγγχεζεο 5 ζειηληψλ) γηα απηνχο, ηηο νπνίεο ζα εμέηαδε ν ίδηνο. Μεηά ηηο πηζαλέο 

πξνζζαθαηξέζεηο, πνπ ζα γίλνληαλ απφ ηνλ ίδην (αθαίξεζε αηφκσλ πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα ή εγγξάθεθαλ εηο δηπινχλ θαη πξφζζεζε απηψλ πνπ εθ παξαδξνκήο δελ είραλ 

εγγξαθεί), νη εθινγηθνί θαηάινγνη ζα ζεσξνχληαλ ζε ηζρχ, κέρξη ηελ εηνηκαζία ησλ 

αληίζηνηρσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
62

 

                                                             
58 TNA: CO67/25/7312. εκείσκα ηνπ Fairfield, 9-4-1882. 
59 TNA: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 15-9-1882, φπνπ 

επηζπλάπηεηαη ην κλεκφλην ησλ Bovill θαη Collyer, εκεξνκελίαο 15-9-1882. 
60

 TNA: CO67/26/17081. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-1882. Γηα ηηο 

απφςεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ζην Λνλδίλν βι. ηα ζεκεηψκαηά ηνπο ζην ίδην.  
61 Οιφθιεξν ην δηάηαγκα The Right Hon. The Earl of Kimberley to Major-General Sir R. Biddulph, 

K.C.M.G., C.B.», Λνλδίλν 16-12-1882, ζην Cyprus, Correspondence relating to the new Legislative Council, 
C. 3791, 1883, ζζ. 1-6.   
62 ην ίδην, ζει. 3.   
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ην άξζξν XIV αλαθεξφηαλ φηη ππνςεθηφηεηα κπνξνχζε λα ζέζεη νπνηνζδήπνηε 

ήηαλ εγγεγξακκέλνο  ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη δελ αλήθε ζε θάπνηα απφ ηηο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ έραλαλ εθ πξννηκίνπ ην δηθαίσκα εθινγήο. χκθσλα κε ην άξζξν 

απνθιείνληαλ νξηζκέλνη επαγγεικαηίεο (δηθαζηήο ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηήξην ζην λεζί ή 

εξγνιάβνο δεκφζηνπ έξγνπ), ελψ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ζπλδεφηαλ θαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (πηψρεπζε) θαη ην πνηληθφ κεηξψν (νπνηνζδήπνηε θαηαδηθαζζείο 

ζε θπιάθηζε πέξαλ ησλ έμη κελψλ).
63 

 

Ζ πξψηε αληίδξαζε ηεο Λεπθσζίαο ήιζε πξηλ αθφκα παξαιεθζεί ε ηειηθή κνξθή 

ηνπ Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ απφ ηνλ Αξκνζηή θαη αθνξνχζε ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

γίλνληαλ νη πξψηεο εθινγέο ζην λεζί.
64

 χκθσλα κε ην κλεκφλην ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ 

ηέκκαηνο, ε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζα θαζπζηεξνχζε αξθεηά ηε δηελέξγεηα 

ησλ εθινγψλ, νη νπνίεο ζα γίλνληαλ, θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ, ζηα ηέιε Ηνπλίνπ κε 

αξρέο Ηνπιίνπ. Ο Collyer άθελε λα ελλνεζεί φηη ην πξφβιεκα δεκηνπξγείην απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ σο νξίνπ ηνπ ηέινπο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ήηαλ ε 31
ε
 Μαξηίνπ θάζε 

ρξνληάο, ελψ ε ηειεπηαία εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ θφξνπ ήηαλ ε 31
ε
 Γεθεκβξίνπ.

65
 

Έηζη, νη εθινγηθνί θαηάινγνη ζα κπνξνχζαλ λα αξρίζνπλ λα εηνηκάδνληαη απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ, αιιά δελ ζα κπνξνχζαλ λα θνηλνπνηεζνχλ πξηλ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ, ζχκθσλα κε 

ην Γηάηαγκα, θάηη πνπ ζα θαζπζηεξνχζε αξθεηά ηελ πξνθήξπμε εθινγψλ.   

Βέβαηα, νη εθινγέο κπνξνχζαλ λα δηελεξγεζνχλ ζπληνκφηεξα, ηνλ Μάην, αλ νη 

εθινγηθνί θαηάινγνη πνπ ζα εηνηκάδνληαλ δελ ηχγραλαλ ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη 

ελζηάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε. Αθφκα φκσο θαη ηφηε λα 

γίλνληαλ, ζα ήηαλ πνιχ αξγά γηα εμέηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ θαη ηελ πεξίνδν απηή 

(Μάηνο-επηέκβξηνο), νη αγξφηεο, πνπ απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο, ζα ήηαλ πνιχ απαζρνιεκέλνη κε ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπο θαη δελ ζα 

ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηνλ Collyer, κε ηνλ νπνίν 

ζπκθσλνχζε θαη ν Αξκνζηήο, ε θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο γηα ηηο εθινγέο ήηαλ απφ ηα 

κέζα ηνπ θζηλνπψξνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο.
66

 

                                                             
63  ην ίδην, ζζ. 4-5. 
64 Ζ επηζηνιή ηνπ Αξκνζηή πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ζηάιζεθε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1882 ελψ ην 

Γηάηαγκα εζηάιε κφιηο ηέζζεξηο κέξεο πξνεγνπκέλσο. Σν κλεκφλην ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο 

βξίζθεηαη ζην  ΣΝΑ: CO67/27/453. Μλεκφλην Collyer πξνο Biddulph, Λεπθσζία 16-12-1882. 
65 χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, αλ νη εθινγέο πξνθεξχζζνληαλ πξηλ απφ ηελ 1ε 

Απξηιίνπ 1883, ηφηε ζα απνθηνχζαλ δηθαίσκα ςήθνπ φζνη είραλ απνπιεξψζεη ην «βεξγί» γηα ην 1881, αθνχ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 1882 δελ ζα είρε αθφκα ηειεηψζεη. Ο εληνπηζκφο φκσο ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ 

απνπιήξσζαλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνινο, αθνχ ε ζπιινγή ηνπ θφξνπ είρε 

γίλεη κε βάζε ην παιηφ ζχζηεκα απφ ηνπο θνηλνηάξρεο. ην ίδην. 
66 Ζ άπνςε ηνπ Αξκνζηή ζηελ επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 20-12-1882 πξνο ηνλ Kimberley ζην ΣΝΑ: 

CO67/27/453. 
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 Με ηελ πξφηαζε ηνπ Collyer γηα κε εμέηαζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 

δηαθσλνχζαλ νη αμησκαηνχρνη ηνπ ππνπξγείνπ, νη νπνίνη φκσο αλεζπρνχζαλ θαη γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε πνπ ζα παξαηεξείην γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ, πνπ αλ γίλνληαλ ην 

θζηλφπσξν, ζα κεζνιαβνχζαλ πεξίπνπ 20 κήλεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ιφξδνπ 

Kimberley γηα ηελ παξαρψξεζε εθιεγκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην λεζί.
67

 Σε 

ιχζε έδσζε ν αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ E. Wingfield, ν νπνίνο πξφηεηλε φπσο 

απνζηαιεί ζπκπιεξσκαηηθφ Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ πνπ λα αλαζεσξεί ην άξζξν ΥΥΗΗ 

θαη λα θαζνξίδεη σο ηειεπηαία εκεξνκελία γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ.
68

 Ζκεξνκελία φκσο πνπ ήδε είρε παξέιζεη, πξηλ αθφκα ελεκεξσζεί ν 

Αξκνζηήο. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο απφ ηνπο 

Κππξίνπο, νη νπνίνη, κε απεηινχκελνη απφ πξφζηηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

απνπιήξσλαλ έγθαηξα ην «βεξγί», φπσο ζπλέβαηλε κε ηε δεθάηε, δελ ζπλήζηδαλ λα 

εμνθινχλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζηελφηεηαο, φπσο 

αλέθεξε ν Δ. Fairfield. Ο βξεηαλφο αμησκαηνχρνο, ν νπνίνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ 

ππνζηεξηθηήο ηεο φζν ην δπλαηφλ επξχηεξεο ζπκκεηνρήο Κππξίσλ ζηηο εθινγέο θαη ν 

κφλνο πνπ είρε πξνζσπηθή αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο ζην λεζί πξφηεηλε ηελ απαιιαγή απφ 

ηελ ππνρξέσζε γηα απνπιεξσκή ηεο θνξνινγίαο γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν γηα ην ζπγθεθξηκέλν κφλν έηνο. πλερίδνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, ηφληζε 

φηη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηειηθά κηθξνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζα ππνβάζκηδε ην θχξνο 

ηνπ ηδίνπ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα έδηλε πξφζθνξν έδαθνο γηα θξηηηθή απφ ηελ 

αληηπνιίηεπζε, ηφζν ζην Λνλδίλν, φζν θαη ζηελ Κχπξν.
69

 

 Ζ πξφηαζε ηνπ Fairfield δελ εηζαθνχζηεθε, αθνχ ζηφρνο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ 

ππνπξγείνπ Απνηθηψλ ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε πξνθήξπμε εθινγψλ, 

ζεσξψληαο φηη πηζαλή θαζπζηέξεζε ζα παξεμεγείην σο έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ 

κέξνπο ηνπο. Απηέο ήηαλ εμάιινπ θαη νη νδεγίεο πνπ είρε δψζεη ν λένο ππνπξγφο 

Απνηθηψλ, ιφξδνο Derby.
70

 Ζ νξζφηεηα ηεο ζχλδεζεο ηεο απνπιεξσκήο ηεο θνξνινγίαο 

κε ηελ απφθηεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ππνζηεξηδφηαλ θαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε 

ηνπ ππνπξγείνπ. Ζ κφλε παξαρψξεζε πνπ έγηλε ηειηθά ήηαλ ε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ ζε δχν θάζεηο: ζηελ πξψηε ζα εγγξάθνληαλ σο ςεθνθφξνη φζνη είραλ 

                                                             
67 ΣΝΑ: CO67/27/453. εκείσκα E. Fairfield, 9-1-1883. Βι. επίζεο ηα ζεκεηψκαηα ηνπ Δ. Wingfield, 9-1-

1883 θαη κφληκνπ πθππνπξγνχ Απνηθηψλ, Sir R. Herbert, 10-1-1883.  
68 Παξάιιεια, ζα ελεκεξσλφηαλ ν Αξκνζηήο, φηη ε ηξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα απνθεπρζεί ε θαζπζηέξεζε 

εηνηκαζίαο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη γηα λα δψζεη νδεγίεο γηα άκεζε εηνηκαζία ηνπο. ΣΝΑ: 

CO67/27/453. εκείσκα Δ. Wingfield, 12-1-1883. 
69 ΣΝΑ:CO67/27/453. εκείσκα E. Fairfield, 12-1-1883. Βι. επίζεο Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 

331. Ο Καηζηανχλεο, ζην ίδην, ζει. 332 αλαθέξεη φηη ν Fairfield πξφηεηλε ηελ παξαρψξεζε επαξθνχο 

πξνζεζκίαο γηα απνπιεξσκή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ θφξσλ, θάηη πνπ δελ ζπκπεξαίλεηαη απφ ην ζρεηηθφ 
ζεκείσκα. 
70 ΣΝΑ:CO67/27/453. εκείσκα Derby, 11-1-1883. 
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απνπιεξψζεη ην βεξγί κέρξη θαη ηελ 13
ε
 Ηαλνπαξίνπ θαη ζε δεχηεξε θάζε φζνη 

απνπιήξσλαλ ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζή ηνπο αξγφηεξα. Ζ πξνζεζκία απηή ζα κπνξνχζε 

λα παξαηαζεί κέρξη θαη ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ, νπφηαλ ζα αλαιάκβαλαλ επίζεκα ηα θαζήθνληά 

ηνπο νη πξφεδξνη ησλ Δπαξρηαθψλ Γηθαζηεξίσλ, νη νπνίνη ζα ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ θαηαιφγσλ.
71

 Απηφ φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Fairfield, ήηαλ αδχλαην λα 

ιεηηνπξγήζεη, αθνχ νη θνξνεηζπξάθηνξεο ήηαλ ειάρηζηνη γηα λα πξνιάβνπλ λα κεηαβνχλ 

ζηα 674 ρσξηά ηνπ λεζηνχ θαη λα δερηνχλ ηηο πιεξσκέο ζε ειάρηζηεο κέξεο, κε 

απνηέιεζκα νη θάηνηθνη νιφθιεξσλ ρσξηψλ λα θηλδπλεχνπλ λα ζηεξεζνχλ ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο.
72

 Ο E. Wingfield ζεκείσζε, επηβεβαηψλνληαο ηελ άγλνηά ηνπ γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ Κππξίσλ, φηη νη θφξνη δελ έπξεπε λα πιεξψλνληαη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα θαη φηη πηζαλή αδπλακία εγγξαθήο θάπνηνπ ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν, ζα 

ήηαλ δηθφ ηνπ ζθάικα.
73

    

Νέεο νδεγίεο απεζηάιεζαλ πξνο ηνλ Αξκνζηή - κε ηδηαίηεξα πηεζηηθφ ηξφπν - γηα 

λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. Παξάιιεια, 

ελεκεξψζεθε θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 30
ήο

 Ννεκβξίνπ, κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ σο ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο απνπιεξσκήο ηεο θνξνινγίαο 

θαη ηελ εμνπζία πνπ ηνπ δηδφηαλ απφ απηφ γηα πξφζζεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, θαη φζσλ ζα απνπιήξσλαλ ην θφξν ηνπο κεηά ηελ 13
ε
 

Ηαλνπαξίνπ.
74

 Ο Αξκνζηήο πξφηεηλε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 13
εο

 Ηαλνπαξίνπ σο εκεξνκελίαο 

ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο αθνχ ηελ πξνεγνχκελε κέξα (12 Ηαλνπαξίνπ/31 Γεθεκβξίνπ 

κε ην παιαηφ εκεξνιφγην πνπ αθνινπζνχζαλ νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ), ήηαλ 

ε ηειεπηαία εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ βεξγί, θάηη πνπ έγηλε ηειηθά απνδεθηφ, αλ θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηειηθά ην 1884.
75

               

Δλ ησ κεηαμχ, ε ςηζπξνινγία εληφο ηνπ λεζηνχ γηα ηελ επξχηεηα ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο ήηαλ έληνλε. Ζ αγγιφθσλε εθεκεξίδα ηεο Λεκεζνχ Cyprus Herald πξψηε 

αλέθεξε ηελ επηθείκελε ιεηηνπξγία αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ αληηδξψληαο ζηελ 

εθινγή ησλ κειψλ απφ ην ιαφ, αθνχ, φπσο εηξσληθά έγξαθε, κηα ηέηνηα βνπιή ζα 

εμαξηάην απφ ηε δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ λα ςεθίζνπλ. Αθνξκή έδσζε ε κεησκέλε 

                                                             
71 ΣΝΑ:CO67/27/453. εκείσκα E. Wingfield, 13-1-1883. Σν ζρεηηθφ κε ηελ νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ 

Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ δελ αλακελφηαλ λα ηζρχζεη πξηλ ηελ 1ε Μαξηίνπ, νπφηαλ ζα αλαιάκβαλαλ θαη 

επίζεκα θαζήθνληα νη πξφεδξνη ησλ Δπαξρηαθψλ Γηθαζηεξίσλ, ππεχζπλνη, ζχκθσλα κε ην Γηάηαγκα πεξί 

ίδξπζεο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. 
72

 ΣΝΑ:CO67/30/1673. εκείσκα Δ. Fairfield, 1-2-1883. 
73 ΣΝΑ:CO67/30/1673. εκείσκα Δ. Wingfield, 1-2-1883. 
74 Ο Αξκνζηήο ελεκεξψζεθε άκεζα κε ηειεγξάθεκα εκεξνκελίαο 12-1-1883 ελψ ηνπ απεζηάιεζαλ ζαθείο 

νδεγίεο κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή εκεξνκελίαο 16-1-1883. Βι. ΣΝΑ/CO67/27/453. 
75 Γηα ηελ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή βι. ΣΝΑ:CO67/30/1673. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Derby, Λεπθσζία 15-1-

1883. Ζ έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ, ΣΝΑ:CO67/30/1673. Δπηζηνιή Derby πξνο Biddulph, Λνλδίλν 5-2-1883.   
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ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηηο δεκαξρηαθέο εθινγέο ζηε Λάξλαθα πνπ δηεμήρζεθαλ ην 1882.
76

 

Απάληεζε άκεζα ε εθεκεξίδα ηαζίλνο, πνπ, δηθαηνινγψληαο ηελ απνρή, επηζήκαλε φηη 

απηή νθεηιφηαλ φρη «εμ απαζείαο πξνο ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, αιι’ εθ ηεο αζαθείαο δη’ 

εο, σο εθ πξσηνπεηξίαο ή παξαλνήζεσο, ε αξρή εμέδνην ηελ πξφζθιεζηλ ηεο εθινγήο, κε 

πξνθεξχμαζα νχηε ηνλ ηξφπνλ, νχηε ηνλ ηφπνλ, νχηε δπλάκεη ηίλνο λφκνπ έκειιε λα γίλε ε 

εθινγή, νχηε ηίλεο ησλ πνιηηψλ ψθεηινλ λα παξνπζηαζζψζηλ σο εθινγείο θαη εθιέμηκνη». 

Καηά ηελ «ελαγσλίσο πξνζδνθσκέλελ ψξαλ» πνπ ζα θαινχληαλ νη Κχπξηνη λα εθιέμνπλ 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, ζπλέρηδε ε εθεκεξίδα, ήιπηδαλ πσο ε θπβέξλεζε ζα ιάκβαλε 

ηα νξζά κέηξα. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν, ε εηνηκαζία εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ θαη ε ηνηρνθφιιεζή ηνπο ζα βνεζνχζαλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο 

ςεθνθφξνπο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
77

 

Σν δήηεκα ηεο επξχηεηαο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο απαζρφιεζε θαη ην ίδην ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαηά ην 1909. Αηηία ήηαλ ε εγγξαθή νξηζκέλσλ πξνζψπσλ ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο σο απφ θνηλνχ ελνηθηαζηέο ηεκαρίσλ, πξάμε πνπ ζεσξήζεθε σο 

«εθινγηθή απάηε» απφ ηνπο πνιινχο βνπιεπηέο. Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε αθνξνχζε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, κεηψλνληαο παξάιιεια ην εθινγηθφ ζψκα. ηελ 

πξφηαζε απηή αληέδξαζε ν, κφλνο θεξπλεηαθφο, βνπιεπηήο . Αξανχδνο, πξνηείλνληαο 

ηελ παξαρψξεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζε φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Σειηθά ην 

λνκνζρέδην αλαβιήζεθε, ρσξίο λα παξζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε.
78

    

 

Δηνηκαζία ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ 

ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1883, θαη ελψ αθφκα δελ είρε ζηαιεί ζηε Λεπθσζία ην 

ηξνπνπνηεκέλν δηάηαγκα, ν Αξκνζηήο, κέζσ ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Κχπξνπ 

ελεκέξσλε, φπσο είρε ιάβεη νδεγίεο, γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

λφκνπ πεξί Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ κε άκεζε ηζρχ, θαη ε νπνία ζα δηεηίζεην γηα αγνξά 

απφ ην θνηλφ ζε θαηνπηλφ ζηάδην. Δπηπξφζζεηα, αλαθνίλσλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

δηαηάγκαηνο, φπσο είρε απνθαζηζηεί ζην ππνπξγείν, ε νπνία ζα εθδηδφηαλ ζε κειινληηθφ 

ζηάδην
79

 ελψ πξνέβαηλε θαη ζην δηνξηζκφ ελφο θνξνεηζπξάθηνξα γηα θάζε έλα απφ ηα 16 

δηακεξίζκαηα ηνπ λεζηνχ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ.
80

 Πάλησο άμην 

                                                             
76 Δθ. Cyprus Herald (Λεκεζφο), 1-1-1883. 
77 Δθ. ηαζίλνο (Λάξλαθα), 6-1-1883. Ζ δηθαηνινγία πνπ πξνέβαιε ν αξζξνγξάθνο πηζαλφλ λα ηζρχεη, αθνχ 

ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ε απνηθηαθή θπβέξλεζε εηζήγαγε δηάηαγκα πξνο έγθξηζε ζρεηηθά κε ηελ εθινγή 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηε Λεκεζφ θαη Λάξλαθα. Βι. The Cyprus Gazette Supplement, 15-3-1883.  
78 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 17-6-1909. 
79 Ζ ελ ιφγσ δηαηαγή, εκεξνκελίαο 16 Φεβξνπαξίνπ 1883, εθδφζεθε έλα κήλα πεξίπνπ κεηά ηελ αλαγγειία 
ηεο απφ ηνλ Αξκνζηή ζηελ The Cyprus Gazette, αξ. 102, 7-3-1883. 
80 The Cyprus Gazette, αξ. 99, Λεπθσζία 8-2-1883. 
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αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ην Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ ηεο 30
εο

 Ννεκβξίνπ 1882 δελ 

δεκνζηεχηεθε απηνχζην ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, αιιά δεκνζηεχηεθε ε ηξνπνπνίεζή ηνπ.   

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζην λεζί ήηαλ ζεηηθέο, αθνχ ε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ «πξναλαγγέιιεη εκίλ ηελ πξνζερή εθινγήλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ, ηελ 

ηνζνχηνλ εθζχκσο αλακελνκέλελ». Δληνχηνηο, ε πηνζέηεζε ηεο απνπιεξσκήο εγγείνπ 

θφξνπ σο αλαγθαίν εθινγηθφ πξνζφλ ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλε, αθνχ έηζη έλα πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ, απφ ηνπο πην κνξθσκέλνπο θαη εχπνξνπο, ζα απνζηεξνχληαλ ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο.
81

 Ήηαλ αλαγθαία, ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν, ε κειέηε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηφπνπ, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηνπξθηθήο θαθνδηνίθεζεο, ψζηε λα 

ηζρχζεη θαη ε αλαγγειία ηνπ Kimberley γηα επξχ εθινγηθφ ζψκα.
82

  

Ο Biddulph ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ηειεγξαθήκαηνο ηεο 12
εο

 Ηαλνπαξίνπ 

έδσζε νδεγίεο ζηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο ζην λεζί γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νδεγηψλ γηα 

ηε «δεκηνπξγία, αλαζεψξεζε θαη θχιαμε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ».
83

 Σν πξνζρέδην 

ησλ θαλνληζκψλ απνζηάιεθε ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ ζηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1883, 

καδί κε έλα ρξνλνδηάγξακκα κε ηηο ππνινγηδφκελεο εκεξνκελίεο ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ,
84

 ην νπνίν αθνχ εγθξίζεθε απφ ην 

ππνπξγείν, δεκνζηεχηεθε κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζηηο 15 

Φεβξνπαξίνπ 1883.
85

 πσο ζσζηά αλαθέξεη ν Ρ. Καηζηανχλεο, δελ γηλφηαλ πνπζελά 

αλαθνξά ζηα ρξνληθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ φθεηιαλ νη θάηνηθνη λα απνπιεξψζνπλ ηε 

θνξνινγία ηνπο, ψζηε λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο.
86

 Απηφ δεκνζηεχζεθε κφιηο ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 1883, φηαλ ελεκεξψζεθαλ νη 

θάηνηθνη φηη ε ηειεπηαία εκέξα γηα απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ ήηαλ ε 15
ε
 Μαξηίνπ, 

επξηζθφκελνη πξν ηεηειεζκέλσλ, αθνχ ήδε είραλ πεξάζεη 15 εκέξεο απφ ην φξην πνπ είρε 

ηεζεί.
87

 Αθφκα φκσο θαη λα θνηλνπνηήζεθε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, φπσο αλέθεξε ε αγγειία, 

ην δηάζηεκα ησλ δψδεθα πεξίπνπ εκεξψλ γηα απνπιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ 

θφξνπ ήηαλ πνιχ κηθξφ, αλ αλαινγηζηνχκε θαη ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

θαηνίθσλ.  

                                                             
81 Δθ. ηαζίλνο, 12-2-1883. Ο αξζξνγξάθνο αλαθεξφηαλ ζε πεξηπηψζεηο θαηνίθσλ, ηεο αλψηεξεο θπξίσο 

ηάμεο, νη νπνίνη, θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο κεηαβίβαδαλ εηθνληθά ηελ πεξηνπζία ηνπο. 
82 ην ίδην. 
83 ΣΝΑ:CO67/30/1673. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Derby, Λεπθσζία 15-1-1883. 
84 ΣΝΑ:CO67/30/2129. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Derby, Λεπθσζία 29-1-1883. 
85

 The Cyprus Gazette, αξ. 100, Λεπθσζία 15-2-1883. 
86 Ρ. Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ», φ.π., ζει. 334. 
87 The Cyprus Gazette, αξ. 104, Λεπθσζία 31-3-1883. χκθσλα κε ηελ αγγειία, ε πξνθήξπμε θνηλνπνηήζεθε 

ζε φιν ην λεζί ζηηο 3 Μαξηίνπ 1883. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη γηα λα ππνβιεζεί έλζηαζε γηα 
αθαίξεζε ελφο ςεθνθφξνπ απφ ηνπο θαηαιφγνπο, έπξεπε λα πιεξσζεί σο παξάβνιν 5 ζειίληα, ηα νπνία ζα 

επηζηξέθνληαλ ζε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε δηθαίσλε ηνλ εληζηάκελν. 
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Οη θαλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηελ εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ απφ 

ηνπο ήδε δηνξηζζέληεο ππαιιήινπο, πξνέβιεπαλ ην δηαρσξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, «κσακεζαλνχο» θαη «κε κσακεζαλνχο», ελψ ηα νλφκαηά ηνπο 

ζα ηνπνζεηνχληαλ ζε απηνχο κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαηά ρσξηφ. Έπξεπε λα 

πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ηνπ πιήξνπο νλφκαηνο ηνπ θάζε ςεθνθφξνπ, ην επάγγεικα θαη ε 

δηεχζπλζή ηνπ. Μεηά ηελ εηνηκαζία ηνπο, νη θαηάινγνη ζα ζηέιινληαλ ζηνπο πξνέδξνπο 

ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο αληίζηνηρεο επαξρίαο πνπ ππαγφηαλ ην θάζε δηακέξηζκα, νη νπνίνη 

φθεηιαλ, εληφο δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζε πεξίνπηα ζεκεία θάζε 

ρσξηνχ κε ηξίγισζζεο (αγγιηθά, ειιεληθά, ηνπξθηθά) αλαθνηλψζεηο. Πηζαλέο ελζηάζεηο 

είηε γηα πξνζζήθε θάπνηνπ ςεθνθφξνπ, είηε γηα αθαίξεζε θάπνηνπ πνπ δελ πιεξνχζε ηα 

εθινγηθά πξνζφληα, κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζε εηδηθφ έληππν θαη ν πξφεδξνο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζα απνθάζηδε ηειεζίδηθα, ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία, παξνπζία ηφζν 

ησλ εληζηάκελσλ, φζν θαη ησλ επεξεαδφκελσλ.
88

 Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο, φκσο, έγηλαλ γηα 

ηελ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε 

εθινγηθή αλακέηξεζε, ελψ, φπσο ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο ηφληζε, απηέο ζα 

ηξνπνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθηάην.
89

     

Ζ δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ ΥΥΗΗ ηνπ Γηαηάγκαηνο επέθεξε θαη 

ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο θπξίσο ηεο εθεκεξίδαο ηαζίλνο, ε νπνία θαηεγνξνχζε 

ηελ θπβέξλεζε φηη ε ζχλδεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ 

αθελφο «ηεθκεξηνί άγξππλνλ θαη δξαζηήξηνλ πξφλνηαλ ππέξ ηεο εηζπξάμεσο ησλ 

θαζπζηεξνχλησλ θφξσλ, αθ’ εηέξνπ εκθαίλεη άθξαλ νιηγσξίαλ θαη αζπκπαζή 

πνδνπάηεζηλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Κππξίνπ· πξνθαλψο δηαδίδεη ηελ νζκήλ 

απζαηξέηνπ δεζπνηείαο, ελ αεδηάδεηαη ν πνιιά πξνζδνθψλ ππφ θηιειεπζέξνπ έζλνπο 

θπβεξλψκελνο»
90

. Δπηπξφζζεηα, άιιν άξζξν ζην ίδην θχιιν θάθηδε θαη ην γεγνλφο φηη 

απνθιεηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνδνρή ελφο ππνςεθίνπ γηα εθινγή ήηαλ ε απνπιεξσκή 

ησλ θφξσλ, δειαδή ηα πξνζφληα ήηαλ «ρξεκαηηθά, ηα δε δηαλνεηηθά ή εζηθά πξνζφληα 

δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ».
91

 

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δήηεζε κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Αξρηγξακκαηέα ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κππξηαλφο, θάλνληαο ζαθή απφ ηελ αξρή ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα. Γηεξσηήζεθε, αλάκεζα ζε άιια, θαηά πφζν έλαο 

κεηξνπνιίηεο ή εγνχκελνο, ν νπνίνο θαηέβαιιε ηνλ θηεκαηηθφ θφξν πνπ αλαινγνχζε ζηε 

κεηξφπνιε ή ζην κνλαζηήξη ηνπ, εζεσξείην φηη πιεξνχζε ηα πξνζφληα γηα ην εθιέγεηλ θαη 

                                                             
88 The Cyprus Gazette, αξ. 100, 15-2-1883. 
89 ΣΝΑ: CO67/30/4206. «Μλεκφλην ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο», Λεπθσζία 12-2-1883. 
90 Δθ. ηαζίλνο, 9/21-4-1883.   
91 «Σα εθινγηθά πξνζφληα», εθ. ηαζίλνο, 9/21-4-1883. 
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εθιέγεζζαη.
92

 Ζ απάληεζε απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα ήηαλ ζεηηθή, αλ θαη ηνλίζηεθε ε 

επηθχιαμε φηη ζε αληηκεηψπηζε αλάινγνπ ζέκαηνο, ην δηθαζηήξην ήηαλ αξκφδην γηα ηελ 

ηειεζίδηθε απφθαζε θαη φρη ε θπβέξλεζε.
93

 Ζ επηζήκαλζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, αθνχ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή απφθαζε κπνξνχζε λα αλαηξεζεί δηθαζηηθά.  

Οη εθινγηθνί θαηάινγνη εηνηκάζηεθαλ έγθαηξα θαη παξαδφζεθαλ ζηνπο πξνέδξνπο 

ησλ Δπαξρηαθψλ Γηθαζηεξίσλ θαηά ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ 1883.
94

 Δληνχηνηο, 

φπσο ήηαλ αλακελφκελν, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη απηφ απνηεινχζε θαηλνηνκία γηα ην 

λεζί, δελ έιεηςαλ ηα κηθξνπξνβιήκαηα, ηα νπνία φκσο επηιχζεθαλ έγθαηξα.
95

 Ζ 

αλαζεψξεζε ησλ θαηαιφγσλ απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Δπαξρηαθψλ Γηθαζηεξίσλ απέδεημε 

φηη ε θαηαγξαθή έγηλε κε κεγάιε επηηπρία - παξά ηηο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ 

έιιεηςε δξφκσλ θαη ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά εηνηκάδνληαλ εθινγηθνί θαηάινγνη- 

αθνχ δελ ππήξμαλ θαζφινπ ελζηάζεηο, παξά κφλν αηηήκαηα (πέληε ζπλνιηθά) γηα 

πξφζζεζε αηφκσλ πνπ δελ είραλ εγγξαθεί.
96

 Απηφ φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Γηθεγφξν ηνπ 

ηέκκαηνο δελ νθεηιφηαλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ εηνίκαζαλ ηνπο θαηαιφγνπο, 

αθνχ εληνπίζηεθαλ αξθεηά ιάζε θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, αιιά ζηελ απάζεηα πνπ 

επηδείθλπαλ νη θάηνηθνη θαη ζηελ έιιεηςε ςεθνζεξίαο.
97

 Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ε 

θαηαγξαθή ησλ θαηαιφγσλ ήηαλ ηέηνηα, πνπ πηζαλφλ λα πξνθαινχζε πνιιέο δπζθνιίεο 

θαηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε, θπξίσο γηαηί ν εληνπηζκφο ησλ νλνκάησλ ζα ήηαλ 

δχζθνινο θαη ρξνλνβφξνο,
98

 εληνχηνηο ν Collyer αλέθεξε φηη δελ ππήξρε ζνβαξφο ιφγνο 

λα αιιάμεη νηηδήπνηε ζηε δηαδηθαζία. εκείσζε φκσο θαη θάπνηα επηξάπεια, φπσο ην 

γεγνλφο φηη νη, άπεηξνη, ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, Κχπξηνη, επηζθέθηεθαλ ζε κεγάινπο 

αξηζκνχο ηα Δπαξρηαθά Γηθαζηήξηα θνβνχκελνη πηζαλή επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε 

κε παξνπζίαο ηνπο.
99

 Σν γεγνλφο απηφ επαλαιήθζεθε θαη ζε επφκελε πξφζθιεζε γηα 

                                                             
92 ΚΑΚ: SA1:6260. Δπηζηνιή κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλνχ πξνο Αξρηγξακκαηέα, Λάξλαθα 6/18-3-1883. 
93 Ζ επηζηνιή ζηάιζεθε κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο. ΚΑΚ: SA1:6260. Δπηζηνιή 

Singlair πξνο κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλφ, Λεπθσζία 25-4-1883. 
94 Βι. ελδεηθηηθά KAK: SA1:6247. Δπηζηνιή A. Stevenson πξνο Warren, Κεξχλεηα 19-3-1883 θαη ΚΑΚ: 

SA1:6248. Δπηζηνιή C.D. Cobham πξνο Warren, Λάξλαθα 22-3-1883, φπνπ αλαθέξεηαη φηη νη εθινγηθνί 

θαηάινγνη εηνηκάζηεθαλ θαη παξαδφζεθαλ ζηνπο πξνέδξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Δπαξρηαθψλ Γηθαζηεξίσλ. 
95 ΚΑΚ: SA1:6245. Δπηζηνιή J. Inglis πξνο Warren, Λεπθσζία 15-3-1883, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ζηα ρσξηά 
Οδνχ, Αγίνη Βαβαηζηληάο θαη Βαβαηζηληά νη εθινγηθνί θαηάινγνη ζα ζπληάζζνληαλ ζηεξηδφκελνη 

απνθιεηζηηθά ζηα θνξνινγηθά βηβιία.  
96 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζε ζχλνιν 4,786 ςεθνθφξσλ πνπ ελεγξάθεζαλ ζηελ επαξρία Πάθνπ, κφιηο 

ηξεηο πξνζηέζεθαλ χζηεξα απφ έλζηαζε, νη δχν εμαηηίαο ιαζψλ ησλ γξαθέσλ θαη έλαο ν νπνίνο αξρηθά δελ 

κπνξνχζε λα απνδείμεη φηη δηέζεηε φια ηα πξνζφληα. Βι. ΚΑΚ: SA1:6252. Δπηζηνιή πξνέδξνπ Δπαξρηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Πάθνπ πξνο Warren, Πάθνο 30-3-1883.  
97 Βι. ηελ έθζεζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζην ΚΑΚ: SA1:6252. Δπηζηνιή 

Singlair πξνο Biddulph, Λεπθσζία 11-7-1883.  
98 ΚΑΚ: SA1:6262. Δπηζηνιή πξνέδξνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο πξνο Warren, Λεπθσζία 19-4-

1883.  
99 Αλάινγα πεξηζηαηηθά ζεκεηψζεθαλ ζε φιε ηελ Κχπξν, θάηη πνπ ππνδειψλεη φηη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ 
δελ ήηαλ αξθεηά δηεπθξηληζηηθέο, παξά ην γεγνλφο φηη ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο ζεψξεζε φηη απηφ 

νθεηιφηαλ ζηελ αγξακκαηνζχλε ησλ Κππξίσλ. Βι. ηελ πεξίπησζε ηεο Λεκεζνχ ζην ΚΑΚ: SA1:6267. 
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αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, κε απνηέιεζκα ε εθεκεξίδα ηεο Λεκεζνχ 

Αιήζεηα λα δηακαξηπξεζεί, δεηψληαο αιιαγή ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.
100

 

Ζ εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ήηαλ δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβαλφηαλ ζε 

εηήζηα βάζε, κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε ηνπ Αξκνζηή θαη ην δηνξηζκφ ησλ ππεχζπλσλ 

ιεηηνπξγψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Δληνχηνηο, ε εκεξνκελία γηα εηνηκαζία ηνπο πνίθηιιε, 

αλάινγα κε ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Αξκνζηή ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα.
101

 

Ήδε φκσο απφ ην 1884, ην δεχηεξν έηνο εηνηκαζίαο ηνπο, δεκηνπξγήζεθε έλα ζεκαληηθφ 

δήηεκα. Ο ζάλαηνο ηνπ βνπιεπηή Λεπθσζίαο – Κεξχλεηαο Μηραήι ηαθαιιή ζηηο αξρέο 

ηνπ έηνπο θαη ε αλάγθε άκεζεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

θελσζείζαο ζέζεο, αλέδεημε ην ζέκα ηεο κε έγθαηξεο δεκηνπξγίαο ησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ.
102

 Ζ γλσκάηεπζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο ήηαλ φπσο νη 

πξνθεξπρζείζεο εθινγέο δηεμαρζνχλ κε βάζε ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, αθνχ ε αλαζεψξεζή ηνπο ζα ήηαλ πνιχ ρξνλνβφξα, ελψ 

νξηνζεηήζεθε θαη ε 13
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ θάζε έηνπο, σο ε ηειεπηαία εκεξνκελία γηα 

απνπιεξσκή ηνπ θηεκαηηθνχ θφξνπ γηα εγγξαθή ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο.
103

   

Ζ δηελέξγεηα ησλ δεχηεξσλ γεληθψλ εθινγψλ ην 1886, αιιά θαη, κέρξη ηφηε, 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αλαπιεξσκαηηθψλ εθινγψλ, βνήζεζαλ ζηελ απφθηεζε ζεκαληηθήο 

πείξαο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο. Έηζη ν Αξρηγξακκαηέαο, κε εγθχθιηφ ηνπ 

πξνο ηνπο Γηνηθεηέο ησλ επαξρηψλ, δεηνχζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ θαη αλ είραλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 

ή ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ. εκαληηθέο αλαθνξέο ζην δήηεκα ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 

ππέβαιε ν Γηνηθεηήο Ακκνρψζηνπ, Arthur Young. Αξρηθά επηζήκαλε ην ζέκα ηεο πηζαλήο 

εγγξαθήο ελφο εθινγέα ζηνπο θαηαιφγνπο κηαο πεξηθέξεηαο, ρσξίο φκσο λα έρεη 

απνπιεξψζεη φινπο ηνπο θφξνπο ηνπ. Σν γεγνλφο φηη ε εθινγηθή πεξηθέξεηα απνηειείην 

απφ δχν επαξρίεο, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ εθινγέα λα απνπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο 

                                                                                                                                                                                         
Δπηζηνιή πξνέδξνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνχ πξνο Warren, Λεκεζφο 2-5-1883 θαη ηεο Πάθνπ ζην 

ΚΑΚ: SA1:6270. Δπηζηνιή H. Thompson πξνο Warren, Πάθνο 5-5-1883. ηε Λεπθσζία νιφθιεξν ην ρσξηφ 

ηεο Κπζξέαο κεηέβε ζην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην κε επηθεθαιήο ηνπο κνπθηάξεδεο θαη ηνλ ηκάκε κε ζθνπφ 
λα ςεθίζνπλ, βι. ΚΑΚ: SA1:6252. Δπηζηνιή M. King πξνο Warren, Λεπθσζία 10-5-1883.  
100 Δθ. Αιήζεηα, 29/11-7-1885. ην δπζλφεην ηεο εηδνπνίεζεο πξνζηέζεθε θαη ε ακάζεηα ηνπ ππεχζπλνπ 

δηεξκελέα, ν νπνίνο, φηαλ ξψηεζε «ηη παξάπνλα είρνλ δηά ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο […] ήξμαλην ινηπφλ 

νη ρσξηθνί ελ ησ δηθαζηεξίσ θσλάδνληεο άιινη κελ θαηά ησλ δσνθινπψλ, άιινη δε θαηά ησλ πνηκέλσλ θαη 

θηελνηξφθσλ, άιινη δε θαηά ησλ ππαιιήισλ ηεο δεθάηεο, άιινη θαηά ησλ εηζπξαθηφξσλ ησλ θφξσλ θαη 

άιινη θαη’ άιισλ, ψζηε ζνξχβνπ θαη ηαξαρήο γελνκέλσλ, ελαγθάζζε ν πξφεδξνο λα εθβάιε ηνπο 

παξαπνλνπκέλνπο ηνπ δηθαζηεξίνπ…». 
101

 Σν έηνο 1884, ε πξνθήξπμε, κε εκεξνκελία 19-4-1884, δεκνζηεχζεθε ζηελ The Cyprus Gazette, αξ. 130, 

1-5-1884, θαη θαινχζε ηνπο δηνξηζκέλνπο ιεηηνπξγνχο λα εηνηκάζνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1884, 

ελψ ην επφκελν έηνο, αξρηθά νξίζηεθε ε 1ε Απξηιίνπ θαη έπεηηα ε 1ε Μαΐνπ 1885, The Cyprus Gazette, αξ. 

157, 14-2-1885 θαη αξ. 162, 21-3-1885 αληίζηνηρα.    
102 ΚΑΚ: SA1:344/1884. Δπηζηνιή Warren πξνο Inglis, Λεπθσζία 6-2-1883. 
103 ΚΑΚ: SA1:376/1884. εκείσκα Singlair πξνο Warren, Λεπθσζία 8-2-1883. 
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ηνπ ππνρξεψζεηο κφλν ζηε κία θαη λα εγγξαθεί, απφ ηνλ εθεί ιεηηνπξγφ, ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγφ ηεο.
104

 Σν δήηεκα ηέζεθε ελψπηνλ φισλ ησλ δηνηθεηψλ, νη νπνίνη φκσο θαίλεηαη 

δελ έιαβαλ ηθαλνπνηεηηθά κέηξα γηα ηελ επίιπζή ηνπ.
105

 Ζ ιχζε πνπ πξφηεηλε ν Young 

ήηαλ ε απνζηνιή ησλ θνξνινγηθψλ θαηαιφγσλ ζηνπο δηνηθεηέο γηα λα έρνπλ επνπηεία γηα 

φιε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα. Σειηθά ην πξφβιεκα επηιχζεθε κφιηο ην 1891 κε εγθχθιην 

ηνπ Αξρηγξακκαηέα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν θάζε ιεηηνπξγφο πνπ ζα εηνίκαδε εθινγηθφ 

θαηάινγν ζε κηα επαξρία ζα έπξεπε λα επηβεβαηψλεη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλάδειθνχο ηνπ 

ηεο επαξρίαο απηήο φηη φινη νη θφξνη είραλ απνπιεξσζεί απφ ηνλ θάζε ςεθνθφξν 

μερσξηζηά.
106

     

Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ έζεζε ν Young ήηαλ ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε γηα 

εηνηκαζία εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζε εηήζηα βάζε. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη ζπαηάιεο ρξεκάησλ, ελψ ζα δηεπθνιπλφηαλ θαη ε ζπιινγή ηνπ 

θφξνπ, αθνχ ηηο ιίζηεο ησλ θνξνεηζπξαθηφξσλ ηηο έπαηξλαλ νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί γηα λα 

εηνηκαζηνχλ νη θαηάινγνη, κε απνηέιεζκα ε εξγαζία ησλ πξψησλ λα εκπνδίδεηαη θαη λα 

θαζπζηεξεί.
107

 Παξά ηα ζεκαληηθά σθειήκαηα πνπ ζα είρε πηζαλή έγθξηζή ηεο πξφηαζεο 

ηνπ Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ, εληνχηνηο θξίζεθε κε επηζπκεηή νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 

δηάηαγκα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη ην ζέκα ζεσξήζεθε ιήμαλ.
108

  

Σν ζέκα ηεο έγθαηξεο εηνηκαζίαο θαη αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 

επαλήιζε ην 1889, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ βνπιεπηή Λεκεζνχ - Πάθνπ σθξάηε 

Φξαγθνχδε ζηα κέζα Ηνπλίνπ,
109

 αθνχ νη θαηάινγνη ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ δελ είραλ 

αθφκα αλαζεσξεζεί, αλ θαη ήηαλ έηνηκνη.
110

 Ο Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο ζηε γλσκάηεπζή 

ηνπ απνθάζηζε φηη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε κε απνπεξάησζή ηεο έγθαηξα, 

αθχξσλε, ζηελ πξάμε, θαη ηνπο δχν εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, αθνχ νη θαηλνχξγηνη δελ είραλ 

εμεηαζηεί, ελψ νη παιαηφηεξνη είραλ αθπξσζεί ήδε απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο λένπ 

θαηαιφγνπ. Δληνχηνηο ε εθινγηθή δηαδηθαζία έπξεπε λα ζπλερηζηεί, κε ηνλ Έθνξν 

Δθινγήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε ππνςεθίνπ δελ 

γηλφηαλ κε ηε ζηήξημε επαξθνχο αξηζκνχ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ. Καηά θαιή 

                                                             
104 ΚΑΚ: SA1:710/1887. Δπηζηνιή Young πξνο Warren, Ακκφρσζηνο 7-6-1887. 
105 Σν ζέκα είρε ηεζεί θαη ζηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ 1886 θαη, ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ, δελ ηνπ 

δφζεθε ε απαηηνχκελε ζεκαζία. Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:3507/1886. 
106 ΚΑΚ: SA1:201/1891. Δπηζηνιή Warren πξνο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο, Λεπθσζία 9-6-1891. 
107 ΚΑΚ: SA1:710/1887. Δπηζηνιή Young πξνο Warren, Ακκφρσζηνο 7-6-1887. 
108 ΚΑΚ: SA1:710/1887. εκείσκα O’Brien, 21-3-1892. 
109

 KAK: SA1:1944/1899. Δπηζηνιή . Φξαγθνχδε πξνο Bulwer, Λεκεζφο 10-6-1889. 
110 χκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ Αξκνζηή, νη εθινγηθνί θαηάινγνη έπξεπε λα εηνηκαζηνχλ κέρξη ηελ 1-5-

1889, The Cyprus Gazette, αξ. 279, 22-2-1889.  Ζ εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε απφ ηνλ Αξκνζηή γηα 

αλαζεψξεζή ηνπο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ ήηαλ ε 19-7-1889, βι. The Cyprus Gazette, αξ. 287, 31-6-1889, 
θαη’ επέθηαζε νη εθινγηθνί θαηάινγνη δελ είραλ αθφκα εμεηαζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα γίλνληαλ νη 

πξνηάζεηο ησλ ππνςεθηνηήησλ, ζηηο 23-7-1889,  The Cyprus Gazette, αξ. 290, 12-7-1889.  
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ζπγθπξία θακία πξφηαζε δελ έγηλε θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία γηα ηελ θάιπςε ηεο 

βνπιεπηηθήο ζέζεο, απαιιάζζνληαο έηζη ηνπο Βξεηαλνχο απφ έλα ζεκαληηθφ 

«πνλνθέθαιν». Απηφ έδσζε ηελ επθαηξία αξρηθά λα εηνηκαζηνχλ νη εθινγηθνί θαηάινγνη 

θαη έπεηηα λα επαλαπξνθεξπρζνχλ νη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο.
111

 

Σν δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο αμηφπηζησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ επαλήιζε κεηά ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1896, νπφηαλ, κε λέεο αλαζεσξεκέλεο νδεγίεο, νη ιεηηνπξγνί 

πνπ επσκίζηεθαλ ην θαζήθνλ θαηαξηηζκνχ ηνπο ζα ππνβνεζνχληαλ απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Απηνί ζα ελεκέξσλαλ ηνπο πξψηνπο γηα 

πεξηπηψζεηο ζαλάησλ ή αηφκσλ πνπ έραζαλ ή απέθηεζαλ εθινγηθά πξνζφληα απφ ηελ 

θάζε θνηλφηεηα. Πέξαλ ηνχηνπ, ζεκαληηθή βνήζεηα ζα παξείρε θαη ν έιεγρνο ησλ βηβιίσλ 

ηνπ Bedel Askerieh (θφξνο ζηξαηησηηθήο απαιιαγήο),
112

 γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο ειηθίαο 

ησλ ςεθνθφξσλ. Δπηπξφζζεηα, πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα γηα εμέηαζε ζηα επαξρηαθά 

θνξνινγηθά ηακεία ησλ πξφζθαησλ εθπιεξψζεσλ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 

δελ είραλ αθφκα ζεκεησζεί ζηα ζρεηηθά θαηάζηηρα.
113

 Ζ κεγάιε ζπνπδή ηνπ 

Αξρηγξακκαηέα γηα αθξηβείο θαηαιφγνπο επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα αληηθεηκεληθφηεξε 

εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, θάηη πνπ ζπλδέεηαη 

πηζαλφλ θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο ζην λεζί. 

Σν 1904 επαλήξρηζαλ ζπδεηήζεηο ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ γηα αλαζεψξεζε ηνπ ελ 

ηζρχη Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ, ιφγσ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη αιινχ. ηελ πξνζπάζεηα ησλ Βξεηαλψλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

αληηπνιίηεπζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη, θαηαςεθίδνληαο ηα λνκνζρέδηα, 

επέκελαλ ζηελ πξνψζεζε ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο, πξφηεηλαλ, αλάκεζα ζε άιια, ηελ αλάθιεζε ηεο πξφλνηαο γηα παξνρή ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζηνπο κε βξεηαλνχο ή νζσκαλνχο ππεθφνπο, δηαγξάθνληαο ζηελ 

νπζία απφ ηνπο θαηαιφγνπο φζνπο αιινδαπνχο δηέκελαλ ζηελ Κχπξν πέξαλ ησλ πέληε 

εηψλ. χκθσλα κε ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, ε ππάξρνπζα πξφλνηα δηεπθφιπλε ηνπο 

έιιελεο ππεθφνπο, πνπ δηέκελαλ ζην λεζί, θαη νη νπνίνη δηαδξακάηηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηηο «αλαηαξαρέο» εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
114

 πσο θαη ν ίδηνο ν Αξκνζηήο 

επηζήκαλε, απφ ηνπο ελλέα κε-κσακεζαλνχο βνπιεπηέο θαηά ην 1904, νη έμη ήηαλ μέλνη 

                                                             
111 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:1944/1889. Οη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο 

επαλαπξνθεξχρζεθαλ γηα ηηο 16-11-1889, βι. The Cyprus Gazette, αξ. 299, 1-11-1889. 
112

 Ο θφξνο ζηξαηησηηθήο απαιιαγήο επηβαιιφηαλ ζε φινπο ηνπο κε κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηεο Πχιεο. 

χκθσλα κε ηνλ Φ. Εαλλέην, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 62, δηελεξγείην εηήζηα θαηαγξαθή ησλ αξξέλσλ 

θαηνίθσλ ηεο Πχιεο, κε ηελ ειηθία ηνπ θαζελφο.  
113 ΚΑΚ: SA1:2815/1897. Δπηζηνιή Young πξνο Γηνηθεηέο, Λεπθσζία 22-1-1897. 
114 ΣΝΑ: CO67/138/2683. Πξνζρέδην εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο Lyttelton πξνο Haynes Smith, Λνλδίλν 5-5-

1904.  
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ππήθννη, πξάγκα παξάδνμν γηα ηνλ ίδην.
115

 Δληνχηνηο, ην θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ, ε νπνία 

ζεσξείην νζσκαληθφ έδαθνο πνπ δηνηθείην απφ ηνπο Βξεηαλνχο, έθαλε ην ζέκα ηεο 

πνιηηνγξάθεζεο εμαηξεηηθά πνιχπινθν, φπσο θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο απφ ηνπο αιινδαπνχο.
116

 

Ο Αξκνζηήο Haynes Smith, ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1904 εηνίκαζε θαη απέζηεηιε 

πξφρεηξν δηάηαγκα ζρεηηθά κε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, πξνο ην Λνλδίλν. ε απηφ 

αθαίξεζε ηε ζρεηηθή πξφλνηα γηα ηνπο αιινδαπνχο, ελψ ελζσκάησζε, πέξαλ ησλ ινηπψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, θαη ηελ απαγφξεπζε δηεθδίθεζεο εθινγήο απφ ηνπο ηεξσκέλνπο ζην λεζί, 

αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, πξφηαζε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχζε θαη ν βνεζφο πθππνπξγφο 

Απνηθηψλ H.B. Cox, αθνχ ήηαλ κηα κέζνδνο πνπ δνθηκάζηεθε κε επηηπρία, αλ θαη κε 

δπζθνιίεο, ζηε Μάιηα.
117

 χκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, απηή ήηαλ ε πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζείην παγθφζκηα, ελψ ε κε πξφζζεζε ηεο πξφλνηαο απηήο ζην δηάηαγκα ηνπ 1882, 

νθεηιφηαλ κάιινλ ζε ιάζνο εθηίκεζε. Δπηπιένλ, πίζηεπε ν ίδηνο, φπσο θαη ηα κέιε ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο θαη 

ν θαδήο,
118

 φηη ηπρφλ πξφζζεζε ηεο ελ ιφγσ πξφλνηαο, ζα δηαζθάιηδε ηελ εηξήλε ζην λεζί 

θαη ζα ζρνιηαδφηαλ ζεηηθά θαη αλάκεζα ζηα κεηξηνπαζή ζηνηρεία ηεο Δθθιεζίαο. Δμάιινπ 

απηφ ήηαλ θάηη πνπ ίζρπε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κξήηε.
119

 Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο 

φκσο, φπσο ηνλ έζεζε θαη ν ίδηνο ν βνεζφο πθππνπξγφο Απνηθηψλ, ήηαλ νπζηαζηηθά ε 

ζηέξεζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κχξηιιν, ηνλ επηθεθαιήο 

ηεο ελσηηθήο θίλεζεο ηελ πεξίνδν απηή. Δληνχηνηο, κε ηελ ελ ιφγσ πξφλνηα δηαθψλεζε ν 

αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ G.W. Johnson, ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ε βξεηαληθή δηνίθεζε ζα ζπκκεηείρε ζην έληνλα πνισκέλν θιίκα, απφξξνηα 

                                                             
115 ΣΝΑ:CO67/138/21937. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Haynes Smith πξνο Lyttelton, Λεπθσζία 8-6-1904. Ήηαλ 

ζχλεζεο θαηλφκελν θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αγγινθξαηίαο ε 

πηνζέηεζε ηεο ππεθνφηεηαο μέλσλ ρσξψλ, ηδηαίηεξα ηεο Διιάδαο, απφ ζεκαίλνληα πξφζσπα ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο. Βι. ζρεηηθά, Κξαηηθφ Αξρείν Κχπξνπ (έθδ.) – Υξίζηνο Κπξηαθίδεο (εηζαγ.), Ολνκαζηηθφο 

Καηάινγνο ησλ ελ ηε Νήζσ Κχπξσ παξεπηδεκνχλησλ Διιήλσλ, Λεπθσζία 2009, Νενθιήο Γ. Κπξηαδήο, «Σν 

Πξνμελείν ηεο Διιάδνο ελ Κχπξσ», Κππξηαθά Υξνληθά, Ζ΄ (1931), ζζ. 211-240. Σν ελ ιφγσ δήηεκα 

απνηέιεζε αηηία έληνλεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο νζσκαληθήο θπβέξλεζεο: Γηψξγνο 
Γεσξγήο, Ζ πξψηε καθξνρξφληα ειιελνηνπξθηθή δηέλεμε, Αζήλα 1996. Γηα ηα πξνλφκηα πνπ απνθηνχζαλ 

κέζσ ησλ δηνκνινγήζεσλ βι. Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, «Πξνλφκηα ησλ αιινδαπψλ θαη δηνκνινγήζεηο ελ 

Κχπξσ», Κππξηαθαί πνπδαί, Α΄ (1937),  ζζ. 1-59. 
116 ΣΝΑ:CO67/138/21937. εκείσκα ηνπ κφληκνπ πθππνπξγνχ Απνηθηψλ, Μ. Ommanney, 25-6-1904. 
117 Βι. ηα ζεκεηψκαηα ηνπ Ζ.Β. Cox ζην ΣΝΑ: CO67/138/2683, 2-4-1904 θαη ΣΝΑ:CO67/138/21937, 22-6-

1904. 
118 Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο, ζην κέζν ηεο δηέλεμεο γηα ην 

Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, δήισζε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο επεξρφκελεο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο, κε ζηφρν ηελ εηξήλεπζε ζην λεζί, φπσο θαη ν εθ ησλ βαζηθψλ ηνπ ππνζηεξηθηψλ, Θενθάλεο 

Θενδφηνπ. Βέβαηα, αθνχ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα δελ άιιαμε, ν Κχξηιινο έζεζε θαλνληθά ππνςεθηφηεηα θαη 

ηειηθά επαλεθιέρζεθε, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη αιινχ.    
119 Οιφθιεξν ην ελ ιφγσ πξνζρέδην θαη ε έθζεζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο ζην ΣΝΑ:CO67/138/21937. 

Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Haynes Smith πξνο Lyttelton, Λεπθσζία 8-6-1904. 
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ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, αθνχ έηζη απνδπλακσλφηαλ ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ θαη 

ελδπλακσλφηαλ ν αληίπαιφο ηνπ, κεηξνπνιίηεο Κεξπλείαο.
120

  

Ζ κεηάζεζε ηνπ Αξκνζηή Haynes Smith θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ King-

Harman, θαζψο θαη ην έληνλα πνισκέλν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε, ζε ζπλάξηεζε κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο πξνο ηνπο ήδε εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο γηα ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο «αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο», νδήγεζε ζηελ αλαβνιή ηεο έγθξηζεο ηνπ 

δηαηάγκαηνο.  

Σειηθά, ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1907 εθδφζεθε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ, κε ην 

νπνίν επαλαδηαηππσλφηαλ ν ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ. Δληνχηνηο, θαη παξά ηηο 

πξνεγεζείζεο ζπδεηήζεηο, ζην άξζξν ΥΥΗΗ επαλαιακβάλνληαλ ηα πξνζφληα πνπ έπξεπε 

λα θαηέρεη ν θάζε ςεθνθφξνο, ελψ ζην άξζξν ΥΥΗΗΗ ν ηξφπνο εηνηκαζίαο θαη 

αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ρσξίο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε ζρέζε κε ην 

Γηάηαγκα ηνπ 1882.
121

 Απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Αξρηγξακκαηέα Clauson, λα 

εηνηκάζεη λέεο νδεγίεο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγνχο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ 

θαηαιφγσλ, αθνχ νη πξνεγνχκελεο ήηαλ δπζλφεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην. Αξγφηεξα, 

ζπλέπηπμε ηηο δχν νδεγίεο - ηε ζρεηηθή κε ηα εθινγηθά πξνζφληα θαη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

φθεηιαλ λα πξάμνπλ νη ιεηηνπξγνί - ζε κία, γηα επθνιφηεξε αλαθνξά. Σν 1916, κεηά απφ 

νδεγίεο ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο εηνηκάζηεθαλ λέεο, αλαζεσξεκέλεο νδεγίεο, ρσξίο 

φκσο νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή σο πξνο ηα πξνζφληα ή ηηο δηαδηθαζίεο.       

Δλδηάκεζα, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηηο εθινγέο γηα ηηο ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο ην 1905, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, θαη νη επηθείκελεο εθινγέο 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ,
122

 έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηε 

ζπδήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα φιεο ηηο αλακεηξήζεηο γηα 

δεκφζηα αμηψκαηα. Παξά φκσο ηελ αξρηθή ζεηηθή άπνςε ηνπ Αξκνζηή θαη ηε γλσκάηεπζε 

ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, νη εθινγέο γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην πνπ 

αθνινπζνχζαλ ζχληνκα, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε 

ηθαλνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, νδήγεζε ην δήηεκα πξνζσξηλά ζην αξρείν.
123

 

Σν ζέκα επαλήιζε ην 1910, ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ. Απφ ηηο αλαθνξέο ησλ Γηνηθεηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη 

θάπνηνη απφ απηνχο ήδε εηνίκαδαλ θνηλνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο γηα ηηο αλακεηξήζεηο 

                                                             
120 ΣΝΑ:CO67/138/21937. εκείσκα ηνπ G.W. Johnson, 21-6-1904. 
121 Σν ελ ιφγσ Γηάηαγκα δεκνζηεχηεθε ζην The Cyprus Gazette, Supplement, 20-9-1907. 
122 ΚΑΚ: SA1:4084/1905. Δπηζηνιή C.S. Cade πξνο Clauson, 7-12-1905. 
123 Βι. ζρεηηθά ζηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:158/1906. 
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γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο Κνηλνηηθέο/Γεκνηηθέο Αξρέο θαη μερσξηζηνχο γηα ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα.
124

  

Δπηπξφζζεηα, κηα ελδνθπβεξλεηηθή ζπδήηεζε μεθίλεζε κεηά απφ ηελ επηζήκαλζε 

ηνπ Γηεπζπληή Κηεκαηνινγίνπ (Registrar-General) φηη παξαηεξήζεθε κεηαβίβαζε 

πεξηνπζηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εθινγηθψλ πξνζφλησλ απφ κεγάιν αξηζκψλ αηφκσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Smith, ε πξάμε απηή γηλφηαλ κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε θεξπλεηαθή 

παξάηαμε, ελψ ζίγνπξα ζα αθνινπζνχζαλ θαη νη Κηηηαθνί.
125

 Γηα ην ιφγν απηφ, επαλήιζε 

ε ζθέςε γηα θαζνξηζκφ ελφο ειάρηζηνπ πνζνχ θνξνινγίαο «βεξγί», ψζηε λα απνθεχγνληαη 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.
126

 ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, φπνπ ζπδεηήζεθε ην ζέκα, 

απνθαζίζηεθε λα επαλέιζεη ην ζέκα γηα ζπδήηεζε κεηά ηηο εθινγέο,
127

 ελψ ν Αξκνζηήο 

έδσζε νδεγίεο λα αθεζνχλ ηα αληηκαρφκελα θφκκαηα λα δξάζνπλ θαη ζε πεξίπησζε 

παξαπφλσλ εθ κέξνπο ηνπο, ηφηε ζα κειεηνχζαλ ην ζέκα, κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

λφκνπ, θάηη φκσο πνπ δελ ζπλέβε.
128

 

πδήηεζε εληφο ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε πηζαλή ηξνπνπνίεζε ζηνπο 

θαλνληζκνχο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, έγηλε θαη ακέζσο κεηά ηηο 

εθινγέο ηνπ 1906 κεηά απφ έθζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Λεπθσζίαο, F.H. Parker, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζε απφ ηελ ηξηβή ηνπ κε 

ηελ αλαζεψξεζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφηεηλε ηελ επηβνιή θαηάζεζεο 

ελφο παξαβφινπ (deposit) γηα φιεο ηηο ελζηάζεηο, πέξαλ δειαδή ηεο αθαίξεζεο νλνκάησλ, 

φπσο ίζρπε κέρξη ηφηε, αθνχ φιεο ρξεηάδνληαλ αληίζηνηρν ρξφλν γηα λα εμεηαζηνχλ. 

Δπηπιένλ, πξφηεηλε ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ αλαζεσξνχληνο πξνέδξνπ ηνπ 

Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ηνπ, ε νπνία γηλφηαλ 

ηδηαίηεξα πηεζηηθή ιφγσ θαη ησλ πνιιψλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ εμέηαδε. Ο 

θαζνξηζκφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο, θαηά ηελ νπνία ζα έπξεπε νη εληζηάκελνη λα 

θαηαζέηνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ζα ήηαλ έλα κέηξν ειέγρνπ ηνπο θαη νξζφηεξεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ αλαζεσξνχλησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηνλ Parker. Σν δήηεκα 

εμεηάζηεθε ζε βάζνο απφ ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο, ν νπνίνο δηαθσλνχζε ζε κεξηθά 

ζεκεία κε ηνλ Γηθαζηή, φπσο θαη νη ινηπνί ζπλάδειθνί ηνπ, νη νπνίνη δήισζαλ φηη δελ 

αληηκεηψπηδαλ παξφκνηα πξνβιήκαηα, πηζαλφλ θνβνχκελνη επηπιένλ γξαθεηνθξαηία. Σν 

ζέκα έθιεηζε ην επφκελν έηνο, κεηά ηε κεηάζεζε ηνπ Parker, θαη αθνχ εμεηάζηεθε θαη απφ 

                                                             
124

 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:2141/1910, φπνπ θαη ζρεηηθφο θαηάινγνο κε ηηο ελέξγεηεο 

πνπ γίλνληαλ ζε θάζε επαξρία θαη ηα πνζά πνπ ζηνίρηδε ν θαηαξηηζκφο ηεο ιίζηαο κε ηνπο ςεθνθφξνπο. 
125 ΚΑΚ: SA1:229/1906. Δπηζηνιή Smith πξνο Young, Λεπθσζία 15-1-1906. 
126 ΚΑΚ: SA1:229/1906. εκείσκα Young, 10-2-1906. 
127 ΚΑΚ: SA1:229/1906. εκείσκα γξακκαηέα Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ, 17-2-1906. 
128 ΚΑΚ: SA1:229/1906. εκείσκα King-Harman, 3-9-1906. 
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ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, ζεσξψληαο φηη δελ ήηαλ αλαγθαίεο νη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο 

ζηνπο θαλνληζκνχο.
129

   

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ε επηθείκελε αλαθήξπμε ηνπ λεζηνχ ζε απνηθία 

ηνπ ηέκκαηνο θαη ε αιιεινγξαθία ηνπ βεηεξάλνπ πνιηηεπηή πχξνπ Αξανχδνπ κε ην 

ππνπξγείν Απνηθηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην λεζί, έδσζαλ ηελ επθαηξία 

ζηνλ Αξκνζηή Μ. Stevenson λα πξνηείλεη νξηζκέλεο αλαζεσξήζεηο ζην ζρεηηθφ δηάηαγκα 

γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, φπσο πξναλαθέξζεθε. Δληνχηνηο, ν Αξκνζηήο δελ πξφηεηλε 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ εθινγηθψλ πξνζφλησλ, παξά ηελ πξνζζήθε εηδηθήο 

παξαγξάθνπ ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα πνπ έραλαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. χκθσλα κε 

απηή, ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ζπλδεφηαλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ςεθνθφξνπ, αιιά θαη ηε λνκηκνθξνζχλε ηνπ. πγθεθξηκέλα, απηφ αθαηξείην 

απφ φπνηνλ ιάκβαλε επίδνκα απνξίαο απφ ηα δεκφζηα ηακεία ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εηνηκαζία ηνπ θαηαιφγνπ, φπνηνλ θαηαδηθάζηεθε απφ νπνηνδήπνηε 

Γηθαζηήξην ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε ζάλαην ή ζε 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ θαη ε θαηαδίθε ηνπ ήηαλ ζε ηζρχ, ή ήηαλ 

ςπρνπαζήο. Δπηπξφζζεηα, πηζαλφλ γηα λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο θαιπνλνζείαο θαη 

πξνβιήκαηα θαηά ηηο εθινγέο, ην δηθαίσκα αθαηξείην θαη απφ φζνπο εξγάδνληαλ κε 

ακνηβή θαηά ηηο εθινγέο εθ κέξνπο ελφο απφ ηνπο ππνςεθίνπο, σο αληηπξφζσπνη, 

θιεηήξεο, γξαθείο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε.   

Αμηνζεκείσηε ζπδήηεζε φκσο έγηλε γηα ηα πξνζφληα πνπ φθεηιαλ λα έρνπλ νη 

ππνςήθηνη βνπιεπηέο. Ο Αξκνζηήο, ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1923, πξφηεηλε φπσο ηα 

θξηηήξηα απηά επεθηαζνχλ, γηα λα θαιχςνπλ θαη άιινπο ηνκείο, πέξαλ απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ δειαδή νξηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ (δηθαζηήο ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηήξην 

ζηελ απνηθία ή εξγνιάβνο δεκνζίσλ έξγσλ), ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (πηψρεπζε) θαη 

ην πνηληθφ κεηξψν (νπνηνζδήπνηε θαηαδηθαζζείο ζε θπιάθηζε πέξαλ ησλ έμη κελψλ), πνπ 

ίζρπαλ ήδε απφ ην 1882. Οη πξνζζήθεο αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ θαζηέξσζε ειηθηαθνχ 

νξίνπ (πέξαλ ησλ 25 εηψλ), θαη ππεθνφηεηαο (βξεηαλφο ππήθννο, αθνχ ε Κχπξνο πιένλ 

ήηαλ απνηθία ηνπ βξεηαληθνχ ηέκκαηνο). Δπηπξφζζεηα, νη ππνςήθηνη φθεηιαλ λα έρνπλ 

ζηνηρεηψδε κφξθσζε (λα γλσξίδνπλ δειαδή λα νκηινχλ, λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ κηα 

απφ ηελ ειιεληθή, αγγιηθή ή ηνπξθηθή γιψζζα), θάηη πνπ ζα ηνπο βνεζνχζε ζηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
130

 Δπηπιένλ, ν θάζε ππνςήθηνο φθεηιε λα θαηνηθεί ζην εθινγηθφ 

δηακέξηζκα, ζην νπνίν επηζπκνχζε λα εθιεγεί γηα κηα πεξίνδν πέξαλ ησλ ηξηψλ εηψλ, αιιά 

                                                             
129 Γηα ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία βι. ΚΑΚ: SA1:3073/1907. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εηνηκάζηεθε θαη 

πξνζρέδην ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ θαλνληζκψλ, ην νπνίν ηειηθά έκεηλε ζην αξρείν.  
130 Απηφ βέβαηα δελ απνθιείεηαη λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ νη Βξεηαλνί απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Δπηαδηθψλ βνπιεπηψλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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θαη λα κελ είρε απνιπζεί απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία. Σέινο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Υ, ν 

ππνςήθηνο έπξεπε λα κελ έρεη ράζεη ην δηθαίσκα λα αζθεί ην λνκηθφ ή ηαηξηθφ ηνπ 

επάγγεικα κε δηάηαγκα απφ νπνηαδήπνηε αξρή. πσο ν ίδηνο ν Stevenson αλέθεξε, ηα 

επηπιένλ θξηηήξηα, αληηγξάθεθαλ απφ ην αληίζηνηρν δηάηαγκα ηεο Κευιάλεο ηνπ 1920,
131

 

φπνπ ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο μεθίλεζε ηε δηνηθεηηθή ηνπ θαξηέξα θαη θαίλεηαη λα 

δηαηήξεζε ζρέζεηο θαη επαθέο. Απηφ δηθαηνινγεί θαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα απφ ηα 

θξηηήξηα θαίλεηαη λα κελ ήηαλ ρξήζηκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, θάηη πνπ θαη ν ίδηνο 

ζπλεηδεηνπνίεζε έγθαηξα, θαη δήηεζε ηελ αθαίξεζή ηνπο. Οη αμησκαηνχρνη ηνπ 

ππνπξγείνπ ζρνιίαζαλ αξλεηηθά ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή, ελψ δηαθψλεζαλ θαη δήηεζαλ ηελ 

αθαίξεζε κφλν ηνπ θξηηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ 

βνπιεπηή ζην εθινγηθφ δηακέξηζκα φπνπ ζα έζεηε ππνςεθηφηεηα.
132

  

Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ ηνπ 1925
133

, ην νπνίν αλαθήξπζζε ηελ 

Κχπξν απνηθία ηνπ ηέκκαηνο, επαλαθαζφξηδε ηφζν ηα εθινγηθά πξνζφληα, φζν θαη ηνλ 

ηξφπν εηνηκαζίαο θαη αλαζεψξεζεο ησλ θαηαιφγσλ. Γελ παξαηεξήζεθαλ φκσο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, πέξαλ ηεο επηινγήο ηεο 1
εο

 ηνπ έηνπο, σο ηεο ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο 

απνπιεξσκήο ηνπ θφξνπ γηα εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο, αλ θαη δηαηεξήζεθε ν φξνο λα 

πξνζηεζνχλ ζε απηνχο θαη φζα άηνκα απνπιήξσλαλ ηνλ ελ ιφγσ θφξν πξηλ απφ ηελ 

εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ. ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηνπο, ην Γηάηαγκα δελ 

επέβαιιε νπνηαδήπνηε αιιαγή. Έηζη, κε πξνθήξπμε ηνπ Κπβεξλήηε ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1925, 

δίλνληαλ νδεγίεο γηα εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ κέρξη ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ, δηάζηεκα 

αξθεηά ζχληνκν.
134

 Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θαηάινγνη είραλ ήδε 

εηνηκαζηεί πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο, θαη απιά ζα αλαζεσξνχληαλ 

ζηηο δψδεθα λενζπζηαζείζεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο.
135

     

 Δπηπξφζζεηα, ην δηάηαγκα θαζφξηδε ηηο πνηλέο πνπ ζα επηβάιινληαλ ζε φζνπο, ελψ 

δελ πιεξνχζαλ ηα πξνζφληα, εθιέγνληαλ θαη παξαθάζνληαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ, επηξξίπηνληαο μεθάζαξα επζχλε γηα πηζαλή εθινγή κε πξνζνληνχρνπ 

ππνςεθίνπ σο κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ ζην ίδην ην άηνκν, θαη φρη ζηνπο ππεχζπλνπο 

ιεηηνπξγνχο, πνπ ζα εηνίκαδαλ ηνπο θαηαιφγνπο. Δπίζεο, ην δηάηαγκα δηαζαθήληδε, ζε 

                                                             
131 ΣΝΑ: CO67/210/53472. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Stevenson πξνο Devonshire, Λεπθσζία 24-10-1923. 
132 πγθεθξηκέλα, ν Stevenson ζεψξεζε σο άζθνπε θαη κε πξαθηηθή ηελ ππνρξεσηηθή δηακνλή θάπνηνπ 

ππνςεθίνπ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ ζα έζεηε ππνςεθηφηεηα, πξνηείλνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

αθαίξεζε ηεο απαγφξεπζεο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο ζε φζνπο απνιχζεθαλ απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία ή 

ηνπο απαγνξεχζεθε λα εμαζθνχλ ηελ ηαηξηθή ή ηε δηθεγνξία. TNA: CO67/213/55760. Δκπηζηεπηηθή 

επηζηνιή Stevenson πξνο Amery, Λεπθσζία 14-11-1924. Βι. επίζεο ηα ζεκεηψκαηα ησλ βξεηαλψλ 

αμησκαηνχρσλ ζην ίδην.  
133 Σν Γηάηαγκα, εκεξνκελίαο 6 Φεβξνπαξίνπ 1925, δεκνζηεχζεθε ζηελ The Cyprus Gazette, (Extraordinary 

no.2), 1-5-1925. 
134 The Cyprus Gazette, αξ. 1702, 12-6-1925. 
135 KAK: SA1:621/1925. Δπηζηνιή ηνπ E. Du Boulay πξνο Stevenson, 4-5-1925. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



167 
 

μερσξηζηέο παξαγξάθνπο, ηε λνκηθή έλλνηα ησλ φξσλ «εξγνιάβνο δεκνζίνπ έξγνπ (public 

contractor) θαη πηψρεπζεο (uncertificated bankrupt)», ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε 

ελζηάζεηο.  

Ζ άκεζε εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εζπεπζκέλε 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο 

εθινγέο πνπ πξνθεξχρζεθαλ γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1925
136

 δελ απνηέιεζαλ αηηία γηα 

πηζαλά ιάζε ή παξεξκελείεο ησλ εθινγηθψλ θαλνληζκψλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

ιεηηνπξγνχο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπο, ή ηνπο πνιίηεο.
137

 Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη κε ην 

δηάηαγκα αλαζεσξνχληαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, έδσζε ηελ επθαηξία 

ζηνπο «παιατνδεάηεο» πνιηηεπηέο, νη νπνίνη είραλ παξαηηεζεί ην 1921, σο απνηέιεζκα  ηεο 

«πνιηηηθήο ηεο απνρήο» πνπ αθνινχζεζαλ, λα βξνπλ κηα δηθαηνινγία γηα λα επηζηξέςνπλ 

ζε απηφ, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ. Έηζη, δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνεθινγηθή 

πεξίνδν, ε νπνία άξρηζε ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο, θαη ν Σχπνο ηεο 

επνρήο δελ αζρνιήζεθε θαζφινπ κε ηηο θαηλνχξγηεο ηνπ πξφλνηεο.
138

 

 Πέληε ρξφληα φκσο αξγφηεξα, ην 1930, κε ηηο εθινγέο λα πιεζηάδνπλ θαη κε έληνλα 

πνισκέλν ην πνιηηηθφ θιίκα, απνζηάιεθαλ αξθεηέο επηζηνιέο πξνο ηνλ Απνηθηαθφ 

Γξακκαηέα, ηφζν κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, φζν θαη κε παξάπνλα. Ζ εηνηκαζία ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ήηαλ αλάκεζα ζηα ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ - βάζηκα ή 

αβάζηκα – θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ 

δηθεγφξνπ θαη πνιηηεπηή Αληψληνπ Σξηαληαθπιιίδε, κε ηελ νπνία θαηήγγειιε φηη δελ είρε 

εγγξαθεί ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, παξά ην γεγνλφο φηη πιήξσζε ην θφξν πνπ ηνπ 

αλαινγνχζε ζε δέθα ρσξηά θαη ηαπηφρξνλα θαηεγνξνχζε ηνλ αλζππνςήθηφ ηνπ 

Υαηδεεπηχρην Υαηδεπξνθφπε φηη επεξέαδε ηνπο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγνχο γηα ηελ 

εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ.
139

 Ζ έξεπλα ηνπ Γηνηθεηή Λεπθσζίαο θαηέδεημε φηη γίλνληαλ 

ζνβαξά ιάζε θαηά ηελ εηνηκαζία ηνπο (ζηελ πεξίπησζε ελφο θαη κφλν ιεηηνπξγνχ 

παξαηεξήζεθαλ 272 ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο!), θπξίσο φκσο ιφγσ αβιεςηψλ, άγλνηαο θαη 

αληθαλφηεηαο, ελψ πεξίπησζε δφινπ ή εζθεκκέλσλ κε εγγξαθψλ, δελ κπνξνχζε λα 

                                                             
136 Γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1925 βι. The Cyprus Gazette, αξ. 

1695, 15-5-1925.  Γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ γηα ηνλ Οθηψβξην 1925 βι. The Cyprus Gazette 

(Extraordinary), 1-9-1925. 
137 Ζ κφλε απνξία πξνήιζε απφ ηνλ Γηνηθεηή Λάξλαθαο, ν νπνίνο δήηεζε απφ ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα λα 

ηνπ δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν έλαο θάηνηθνο ελφο εθινγηθνχ δηακεξίζκαηνο, πνπ πιήξσλε θφξν γηα ηελ 

πεξηνπζία ηνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε άιιν εθινγηθφ δηακέξηζκα, είρε ην δηθαίσκα λα ςεθίζεη θαη αλ λαη, ζε πνην 

δηακέξηζκα, βι. KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή T.J. Greenwood πξνο Fenn, Λάξλαθα 16-6-1925.  
138 Γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ησλ εθινγψλ ηνπ 1925 βι. Βαζίιεο Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή ηζηνξία ηεο 

Κχπξνπ, Πνιηηεπηέο, θφκκαηα θαη εθινγέο ζηελ Αγγινθξαηία 1878-1960, Αζήλα 2012, ζζ. 237-264, G.S. 
Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 345-348.    
139 KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή Αληψληνπ Σξηαληαθπιιίδε πξνο Storrs, Λεπθσζία 1-5-1930. 
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ζηνηρεηνζεηεζεί.
140

 Παξφκνηεο θαηαγγειίεο έθαλε θαη ν X. Υαηδεπξνθφπε, θαηεγνξψληαο 

ηνλ Θενθάλε Θενδφηνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξνεηζπξάθηνξεο, νη νπνίνη δελ είραλ 

θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπ, γηα εηνηκαζία αλαζεσξεκέλσλ θαηαιφγσλ.
141

  

Οη θαηαγγειίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ μεθίλεζαλ κηα ζπδήηεζε εληφο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ γξαθείσλ ζηε Λεπθσζία γηα ηελ επίξξηςε επζπλψλ θαη ηε βειηίσζε 

ηνπ ηξφπνπ εηνηκαζίαο ησλ θαηαιφγσλ.
142

 Ο ίδηνο ν Αξρηηακίαο, ζεσξνχζε φηη ήηαλ ε 

παξάιεηςε θαζήθνληνο νξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ έδηλε ην δηθαίσκα λα 

ζπλδεζεί ην γεγνλφο απηφ κε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, κε απνηέιεζκα λα εηνηκάζεη κηα 

απζηεξή εγθχθιην, γηα λα απνζηαιεί, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Απνηθηαθνχ Γξακκαηέα, πξνο 

φινπο ηνπο θνξνεηζπξάθηνξεο.
143

 Δπηπξφζζεηα, απνθαζίζηεθε ε κεηάζεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θνξνεηζπξαθηφξσλ θαη ε απνθνπή ηνπ επηδφκαηνο πνπ ιάκβαλαλ γηα ηελ 

εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ.
144

 Σνληδφηαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζεκαζία ηεο εηνηκαζίαο 

έγθπξσλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ αθ’ ελφο θαη ε αλαγθαία απφζηαζε πνπ φθεηιαλ λα 

θξαηνχλ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί απφ ηηο πξνεθινγηθέο δηεξγαζίεο.  

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ηξφπνπ εηνηκαζίαο ησλ θαηαιφγσλ, δηαπηζηψζεθε φηη δελ 

ππήξραλ νπνηεζδήπνηε γξαπηέο νδεγίεο πξνο ηνπο θνξνεηζπξάθηνξεο. Δηνηκάζηεθε έλα 

κλεκφλην απφ ηνλ αλαπιεξσηή Γηνηθεηή Λεπθσζίαο, εκεξνκελίαο 10 επηεκβξίνπ 1930, 

κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα εγγξαθήο ησλ ςεθνθφξσλ κε εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη 

δηφξζσζή ηνπ, ην νπνίν απνζηάιεθε ζε φινπο ηνπο δηνηθεηέο ησλ επαξρηψλ ηνπ λεζηνχ.
145

 

χκθσλα κε απηφ, ηνληδφηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ γηα ην «βεξγί» 

(Verghi Kimat Book), γηα ηελ εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ, ηα νπνία φκσο δελ έδηλαλ φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ ςεθνθφξσλ. Έηζη πξνηάζεθε ε πξνζζήθε 

επηπιένλ ζηειψλ ζηα ελ ιφγσ βηβιία, ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαλ ηα πξνζφληα πνπ 

πιεξνχζε ν θάζε αλαγξαθφκελνο θνξνινγνχκελνο, θαη ζηεξηδφκελνη ζε απηέο, νη 

ππεχζπλνη ιεηηνπξγνί ζα εηνίκαδαλ ηνπο θαηαιφγνπο, νη νπνίνη ζα εμεηάδνληαλ απφ 

                                                             
140 KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή Hart-Davis πξνο Henniker-Heaton, Λεπθσζία 6-6-1930. χκθσλα κε 

επηζηνιή ηνπ Clive Watts, εθ κέξνπο ηνπ Αξρηηακία πξνο ηνλ Hart-Davis, Λεπθσζία 1-7-1930, νη 

θνξνεηζπξάθηνξεο, κε γλσξίδνληαο αθξηβψο ηηο πξφλνηεο ηνπ δηαηάγκαηνο, θαηέγξαθαλ κφλν φζνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαηνηθνχζαλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη πιήξσλαλ ηε θνξνινγία ηνπο.  
141 Βι. ηηο θαηαγγειίεο ηνπ Υαηδεπξνθφπε ζην KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή Υαηδεεπηχρηνπ 

Υαηδεπξνθφπε πξνο Henniker-Heaton, Πάλσ Γεπηεξά 16-6-1930 θαη KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή 

Υαηδεεπηχρηνπ Υαηδεπξνθφπε πξνο Storrs, Πάλσ Γεπηεξά 1-7-1930. 
142 Ο Γηνηθεηήο Λεπθσζίαο Hart-Davis επέξξηπηε επζχλεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνξνεηζπξάθηνξεο, KAK: 

SA1:621/1925, Δπηζηνιή Hart-Davis πξνο Henniker-Heaton, Λεπθσζία 6-6-1930, ελψ ν Αλαπιεξσηήο 

Γηνηθεηήο Λεπθσζίαο θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Αξρηηακία ζην ζχζηεκα ζπιινγήο ησλ θφξσλ, ζην KAK: 

SA1:621/1925, εκείσκα Hart-Davis πξνο Henniker-Heaton, Λεπθσζία 2-7-1930 θαη KAK: SA1:621/1925, 

Δπηζηνιή Watts πξνο Hart-Davis, Λεπθσζία 1-7-1930 αληίζηνηρα. 
143 KAK: SA1:621/1925, Πξνζρέδην εγθπθιίνπ Απνηθηαθνχ Γξακκαηέα πξνο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο. 
144 KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή Hart-Davis πξνο Henniker-Heaton, Λεπθσζία 6-6-1930. 
145 KAK: SA1:621/1925, Δπηζηνιή Reilly πξνο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο, Λεπθσζία 13-9-1930. Ζ απφθαζε 
γηα εηνηκαζία ηνπ ελ ιφγσ κλεκνλίνπ πάξζεθε θαηά ηελ ηξηκεληαία ζχζθεςε ησλ επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ ηεο 

16εο Απγνχζηνπ 1930, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζην KAK: SA1:621/1925. 
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άιινπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο, πέξαλ ησλ θνξνεηζπξαθηφξσλ. Ο ζπληάθηεο ηνπ 

κλεκνλίνπ επηζήκαηλε επίζεο ηελ άγλνηα ησλ θξηηεξίσλ απφ ηνπο θνξνεηζπξάθηνξεο θαη 

ηελ εμάξηεζε απφ ηηο ζπκβνπιέο ησλ θνηλνηαξρψλ, νη νπνίνη, φπσο θαη νη ίδηνη νη 

ιεηηνπξγνί, επεξεάδνληαλ απφ ην γεληθφηεξν εθινγηθφ θιίκα. Απηφ ζα επηιπφηαλ, θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ, απφ ηελ εμέηαζε ησλ θαηαιφγσλ απφ αλεμάξηεηνπο ιεηηνπξγνχο.   

Με ηηο πξνηάζεηο ηνπ Reilly δηαθψλεζαλ νη Δπαξρηαθνί Γηνηθεηέο, νη νπνίνη είραλ 

εληειψο δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. χκθσλα κε 

ην ζθεπηηθφ ηνπο, θαζήθνλ ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία θαηαιφγσλ κε άηνκα πνπ 

κπνξνχζαλ prima facie λα ςεθίζνπλ, θαη ν νπνηνζδήπνηε πνπ δηαθσλνχζε κε απηνχο, 

κπνξνχζε λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε. Σν κλεκφλην ηνπ αλαπιεξσηή Γηνηθεηή 

Λεπθσζίαο ήηαλ ηδαληθφ θαη ζα επέθεξε ηελ «ηειεηφηεηα», αιιά, εμαηηίαο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ θαη γεληθφινγσλ θαη αφξηζησλ παξαπφλσλ ην ηζρχνλ ζχζηεκα έπξεπε λα 

ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
146

 Σεο ζπλεδξίαο πξνεγήζεθαλ επηζηνιέο δηνηθεηψλ 

νξηζκέλσλ επαξρηψλ, πνπ ππνζηήξηδαλ ην ηζρχνλ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα βειηησλφηαλ κε ην 

λα επηζηεζεί ε πξνζνρή ζηνπο ππεχζπλνπο, γηα ηελ εηνηκαζία ησλ θαηαιφγσλ, 

ιεηηνπξγνχο.
147

 

 Σειηθψο, ην ζχζηεκα σο είρε, ιεηηνχξγεζε κφιηο γηα έλα έηνο, αθνχ, κεηά ηα 

γεγνλφηα ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1931 θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ 

ππήξρε ε αλάγθε, αιιά νχηε θαη ε λνκηθή ππνρξέσζε γηα εηνηκαζία εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ.  

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 50 πεξίπνπ εηψλ πνπ θαηαξηίζηεθαλ εθινγηθνί 

θαηάινγνη, παξαηεξήζεθε κηα απμνκείσζε ζηνπο αξηζκνχο ησλ αηφκσλ πνπ εγγξάθνληαλ 

ζε απηνχο, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

Πίλαθα ΗΗΗ, ζεκαληηθή αχμεζε παξαηεξνχληαλ ζηελ εγγξαθή εθινγέσλ ζε πεξηφδνπο 

έληνλεο θνκκαηηθήο πφισζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο 

(εθινγέο 1901 θαη 1906) θαη ηνπ αληίθηππνπ ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ ζηελ Διιάδα (1916). 

Αμηνζεκείσηε αχμεζε παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ 1921, σο απνηέιεζκα 

θπξίσο ηνπ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ παξαίηεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

ζηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, σο πίεζε πξνο ηνπο Βξεηαλνχο (βι. ην ζρεηηθφ 

θεθάιαην). Αληίζεηα, παξά ην κεγάιν αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ θαηά ηηο 

πξψηεο εθινγέο, ην 1883, ιφγσ ηνπ ελζνπζηαζκνχ πνπ δεκηνχξγεζε ε ίδξπζε αηξεηνχ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην θφβν ησλ θαηνίθσλ γηα πηζαλέο θαηαδίθεο ζε πεξίπησζε 

                                                             
146 Βι. ην απφζπαζκα απφ ηα Πξαθηηθά ηεο ηξηκεληαίαο ζχζθεςεο ησλ επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ ηεο 15εο 

Γεθεκβξίνπ 1930 ζην KAK: SA1:621/1925. 
147 Βι. ηηο επηζηνιέο ησλ Γηνηθεηψλ Πάθνπ, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ πξνο ηνλ Henniker-Heaton 

(εκεξνκελίαο 19-9-1930, 24-9-1930 θαη 30-10-1930 αληίζηνηρα) ζην KAK: SA1:621/1925. 
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κε εγγξαθήο ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο, ηα επφκελα ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαρεμίαο 

θαη ηεο αδπλακίαο ησλ θαηνίθσλ λα απνπιεξψζνπλ έγθαηξα ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε. Ρφιν βέβαηα δηαδξακάηηδαλ θαη νη ηνπηθέο 

ζπλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κε δηελέξγεηα εθινγψλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεκεζνχ – Πάθνπ (1883-1896). Μείσζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο 

παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ 1925, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζην ζρεηηθφ 

θεθάιαην.  

Δπηπξφζζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη θχξηα επηδίσμε ησλ δηνηθνχλησλ, ηδηαίηεξα ζην 

Λνλδίλν, αιιά θαη ζηε Λεπθσζία, ήηαλ ε επξεία ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, εληνχηνηο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα IV, νπδέπνηε ην πνζνζηφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ μεπέξαζε ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, ελψ 

κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, μεπέξαζε ην 10%, θάηη πνπ νθείιεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο ηελ πεξίνδν απηή. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ παξαηεξήζεθε ην 

1896, φηαλ κφιηο 5,4% ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ςεθνθφξνη, θάηη πνπ 

δηαθάλεθε θαη απφ ηε γεληθφηεξε αδηαθνξία ησλ θαηνίθσλ πξνο ηηο εθινγέο θαηά ην έηνο 

εθείλν.  

πκπεξαζκαηηθά, παξά ην γεγνλφο φηη επηδίσμε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ ε 

επξεία απφθηεζε εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο θαηνίθνπο, εληνχηνηο, αλ θαη ηα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαλ ήηαλ πξνζηηά, ε αδπλακία ησλ πεξηζζνηέξσλ, εμαηηίαο ησλ 

δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο αδηαθνξίαο ηνπο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηηο κεησκέλεο εγγξαθέο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Ζ εηήζηα εηνηκαζία 

ηνπο ήηαλ ππφζεζε ξνπηίλαο, παξά ην γεγνλφο φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εκπιέθνληαλ 

πξνεθινγηθά ή θνκκαηηθά ζπκθέξνληα. Δλ θαηαθιείδη, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

απνθξπζηαιιψλεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο.  
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Πίλαθαο III. Πνζνζηηαία απμνκείσζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαηά ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. 

 

 

 

 

Πίλαθαο IV. Πνζνζηφ ςεθνθφξσλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ θαηά 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. (εκ.: Σα ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

πάξζεθαλ απφ ηηο επίζεκεο απνγξαθέο πιεζπζκνχ πνπ δηελεξγνχληαλ θάζε 10 έηε, ην 

πξψην έηνο ηεο θάζε δεθαεηίαο. Γηα ηηο ελδηάκεζεο ρξνληέο, ν πιεζπζκφο ππνινγίζηεθε κε 

βάζε ηελ αχμεζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δεθαεηία) 
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Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο - Δθινγηθά Κέληξα 

Παξάιιεια κε ηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ζέκα ηνπ αξηζκνχ ησλ εθιεγκέλσλ – αλεπίζεκσλ κειψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ Λνλδίλνπ θαη 

Λεπθσζίαο ηέζεθε ηφζν ε ηειηθή απνζαθήληζε ηνπ ζπλφινπ ησλ βνπιεπηψλ φζν θαη ν 

θαηακεξηζκφο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ. 

 Ζ αξρηθή ηδέα ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ πξνυπέζεηε ηελ 

παξαρψξεζε ηεο εμνπζίαο ζηα εμήληα ηζαγελή εθιεγκέλα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, κέιε 

ησλ –αλαβαζκηζκέλσλ- Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ γηα ηελ εθινγή ησλ δψδεθα 

αλεπίζεκσλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ (νθηψ Υξηζηηαλψλ θαη ηεζζάξσλ 

Μνπζνπικάλσλ). Γελ θαζνξηδφηαλ φκσο αλ ε επηινγή ζα γηλφηαλ αλάκεζα ζηα κέιε ή ζα 

κπνξνχζαλ απηά λα επηιέμνπλ θαη άιια εθηφο απηψλ.
148

 Ζ αξλεηηθή αληίδξαζε ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ Kimberley ζηελ έκκεζε εθινγή ησλ αλεπίζεκσλ κειψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη αιινχ, νδήγεζε ζηε λέα πξφηαζε γηα 

άκεζε αλάδεημε ηνπ ηδίνπ αξηζκνχ βνπιεπηψλ, κεηά ην δηαρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ ζε 

ηέζζεξηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ, απφ ηελ θάζε κηα ζα επηιέγνληαλ δχν ρξηζηηαλνί θαη 

έλαο κσακεζαλφο. ην ζρεηηθφ κλεκφλην ηνληδφηαλ θαη ε αλάγθε γηα πηζαλέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκψλ, αλάινγα κε ηα πνζνζηά ησλ δχν θνηλνηήησλ 

ζηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ πνπ ζα γίλνληαλ, νχησο ψζηε «λα δηαζθαιηζηεί ε δίθαηα 

εθπξνζψπεζε ησλ δχν ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ».
149

   

Τπαθνχνληαο ζην αίηεκα ηνπ ππνπξγείνπ, ν Αξκνζηήο R. Biddulph, έρνληαο σο 

βάζε ππνινγηζκνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ 1881, θαηάξηηζε 

πίλαθεο κε ηνλ πιεζπζκφ θάζε δηνηθεηηθνχ δηακεξίζκαηνο (nahieh) ηνπ λεζηνχ θαηά 

ζξεζθεία (Πίλαθαο VI). ηεξηδφκελνο ζε απηνχο, εηνίκαζε έλα ράξηε ηεο Κχπξνπ 

(Παξάξηεκα Ε) κε ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ, γηα λα επηηχρεη ηα θξηηήξηα πνπ έζεζε 

ην ππνπξγείν, ζπλδχαζε θαη δηακεξίζκαηα πνπ ππάγνληαλ δηνηθεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 

επαξρίεο, θάηη φκσο, πνπ φπσο ηφληζε, δελ ήηαλ πνιχ ιεηηνπξγηθφ. Δληνχηνηο, κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, εηνίκαζε θαη αληίζηνηρνπο πίλαθεο θαη ράξηε (Παξάξηεκα Ζ), φπνπ 

ρσξηδφηαλ ην λεζί ζε ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, πνπ πεξηιάκβαλαλ δχν επαξρίεο ε θάζε 

κηα θαη απφ ηηο νπνίεο ζα εθιέγνληαλ δχν ρξηζηηαλνί θαη έλαο κνπζνπικάλνο βνπιεπηήο 

(Πίλαθαο V). χκθσλα κε ην δηθφ ηνπ δηαρσξηζκφ, ν αξηζκφο ησλ ειιήλσλ αληηπξνζψπσλ 

                                                             
148 TNA: CO67/24/18810, εκείσκα ηνπ L. Courtney, 19-8-1881. Σν ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ζα ήηαλ 72, απφ ηα νπνία φκσο ηα δψδεθα ζα ήηαλ βξεηαλνί, νη νπνίνη δελ ζα είραλ δηθαίσκα 

εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
149 TNA: CO67/24/18810, Δπηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 27-10-1881, φπνπ επηζπλάπηεηαη 

θαη ην αλαθεξφκελν κλεκφλην. 
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ζα κεησλφηαλ ζε έμη θαη ησλ ηνχξθσλ ζε ηξεηο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, γηα λα εθπξνζσπνχλ έλα πιεζπζκφ ηεο ηάμεο ησλ 180 

ρηιηάδσλ θαηνίθσλ. ηελ ίδηα επηζηνιή ν Biddulph επηζήκαλε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

αληηκεησπίδνληαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, ιφγσ ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ, ηνλίδνληαο θαη ηελ πξνζνρή πνπ έπξεπε λα επηδεηρζεί θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

εθινγηθψλ θέληξσλ.
 150

   

Με ηελ άπνςε ηνπ Αξκνζηή δηαθψλεζε ν αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ E. 

Fairfield, ν νπνίνο ππνζηήξημε ην δηαρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ ζε ελλέα κνλνεδξηθέο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο γηα ηνπο Έιιελεο, νη νπνίεο ζα ήηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηξεηο κνλνεδξηθέο ησλ Μσακεζαλψλ.
151

 Τπέξ ηεο άπνςεο ηνπ Fairfield ηάρζεθε θαη ν 

πθππνπξγφο Απνηθηψλ L. Courtney, ππνζηεξίδνληαο φηη έηζη ζα εμππεξεηνχληαλ θαιχηεξα 

ηα ζπκθέξνληα ησλ λεζησηψλ.
152

 ηφρνο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Λνλδίλνπ θαίλεηαη λα 

ήηαλ ε, φζν ην δπλαηφλ, κεγαιχηεξε απνθέληξσζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ψζηε λα κε 

ζπγθεληξσζεί ε εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ πινπζίσλ αζηψλ. Αληίζεηα, ν βξεηαλφο 

Αξκνζηήο θαίλεηαη λα επηδίσθε ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν 

δήηεκα έιπζε θαη πάιη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ Kimberley, ν νπνίνο ζπκθψλεζε κε ηνλ 

Αξκνζηή ζην δηαρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ ζε ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζηελ θάζε κηα απφ 

ηηο νπνίεο ζα εθιεγφηαλ έλαο ηνχξθνο θαη ηξεηο έιιελεο αληηπξφζσπνη, κε μερσξηζηά 

ςεθνδέιηηα.
153

    

 Σελ ηειηθή ηνπ απφθαζε ν Kimberley ηελ θνηλνπνίεζε κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηνλ Αξκνζηή, κε ηελ νπνία ηνπ θαζηζηνχζε γλσζηή ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζήο 

ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην λεζί, ζηηο 10 Μαξηίνπ 1882, ελψ ηνπ 

αλαθνίλσλε θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ ζε ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηα εθινγηθά θέληξα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθινγηθήο αλακέηξεζεο.
154

    

 Ζ επηινγή θαη ν θαζνξηζκφο ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ αθέζεθε λα γίλεη απφ ηελ 

ηνπηθή θπβέξλεζε ζην λεζί. Ζ κφλε αλαθνξά πνπ έγηλε γηα απηά ζην Λνλδίλν ήηαλ, κε ηε 

                                                             
150 Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε ησλ επηζήκσλ κειψλ ζε πέληε απφ έμη, θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπο αξηζκνχ ζε 14. Γηα ηελ αλαθνξά, ηνπο πίλαθεο θαη ηνπο ράξηεο πνπ εηνίκαζε ν Αξκνζηήο βι. ΣΝΑ: 

CO67/21/76. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Biddulph πξνο Kimberley, Λεπθσζία 24-12-1881. 
151 Δίρε ήδε απνθαζηζηεί ζην Λνλδίλν φηη ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ ζα ήηαλ ελλέα έιιελεο θαη ηξεηο 

ηνχξθνη, φπσο ζα αλαιπζεί ζε άιιν θεθάιαην. Γηα ηελ άπνςε ηνπ Fairfield, βι. ΣΝΑ: CO67/21/76. 

εκείσκα E. Fairfield, 8-2-1882.  
152 ΣΝΑ: CO67/21/76. εκείσκα L. Courtney, 12-2-1882. 
153

 ΣΝΑ: CO67/21/76. εκείσκα Kimberley, ρ.ρ. Ο ππνπξγφο Απνηθηψλ, παξά ηελ αξρηθή ηνπ απηή 

ηνπνζέηεζε, επεξεαζκέλνο απφ ηελ επηκνλή ηνπ πθππνπξγνχ ηνπ, θαη κφλνπ αμησκαηνχρνπ ηνπ ππνπξγείνπ 

πνπ είρε άκεζε άπνςε γηα ηηο ζπλζήθεο ζην λεζί, ηνπ Δ. Fairfield, έδσζε νδεγίεο ζηνλ Courtney, λα κάζεη 

ηελ άπνςε ηνπ Αξκνζηή ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πξφηαζεο, ρσξίο φκσο λα δνζεί ζπλέρεηα, βι. 
ΣΝΑ: CO67/21/76. εκείσκα Kimberley, 14-2-1882. 
154 TNA: CO67/21/76, Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Kimberley πξνο Biddulph, Λνλδίλν 10-3-1882. 
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ιήςε ελφο κλεκνλίνπ ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Αξκνζηή, ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 1881, 

ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίδξαζε απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ. ε απηφ 

αλαθέξνληαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζνχληαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε 

δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. Αλάκεζα ζε άιια, αλαθεξφηαλ φηη ζα δεκηνπξγνχληαλ πεξίπνπ 

22 εθινγηθά θέληξα ζε φιν ην λεζί, αξηζκφο κηθξφο, εάλ αλαινγηζηνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ 

ρσξηψλ θαη ελνξηψλ ηεο Κχπξνπ μεπεξλνχζε ηα 650. Γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο, νη 

Collyer θαη Bovill πξφηεηλαλ φπσο νη εθινγέο γίλνληαλ επί ηξηήκεξν θαη ηκεκαηηθά θαηά 

ρσξηφ ή ελνξία, άπνςε φκσο ε νπνία δελ βξήθε πξφζθνξν έδαθνο γηα πινπνίεζε.
155

   

 Ζ δεκηνπξγία ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ ζεζκνζεηήζεθε ηειηθά κε ηελ παξάγξαθν 

XV ησλ Οδεγηψλ γηα ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ δηλφηαλ ε 

εμνπζία ζηνλ Αξκνζηή λα νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ θαη ην ρψξν πνπ ζα 

έδξεπαλ, θαζψο θαη ηα ρσξηά θαη ηηο ελνξίεο, νη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ φθεηιαλ λα ςεθίζνπλ 

ζε απηά.
156

  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ εθινγηθψλ 

δηακεξηζκάησλ έθαλαλ νη δηνηθεηέο ησλ αληίζηνηρσλ επαξρηψλ, νη νπνίνη απέζηεηιαλ ζηνλ 

Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο θαηαιφγνπο κε ηα ρσξηά πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε θάζε έλα απφ 

απηά, φπσο νη ίδηνη έθξηλαλ ιεηηνπξγηθφ. πσο θαίλεηαη απφ ηνπο πξψηνπο θαηαιφγνπο, ν 

θάζε δηνηθεηήο έζεηε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ θέληξσλ. χκθσλα κε ηηο 

αλαθνξέο ησλ ηδίσλ, ε θεληξηθή ζέζε ησλ πξνηεηλφκελσλ θνηλνηήησλ, ε εγγχηεηά ηνπο κε 

κεγάιν αξηζκφ ρσξηψλ αιιά θαη ε χπαξμε έδξαο κνπδίξε ήηαλ ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηε 

δεκηνπξγία εθινγηθψλ θέληξσλ.
157

 Υαξαθηεξηζηηθφ, πάλησο, είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηα εθινγηθά δηακεξίζκαηα ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ησλ δηθαζηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ (judicial division), ηα νπνία γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, ιίγν 

κφιηο θαηξφ πξηλ απφ ηελ επηινγή ησλ πξψησλ.
158

 Γηα απηφ ην ιφγν νξηζκέλα εθινγηθά 

δηακεξίζκαηα ηαπηίδνληαλ απνιχησο κε ηα αληίζηνηρα δηθαζηηθά, ελψ άιια είραλ κφλν 

ειάρηζηεο δηαθνξέο. Ζ αλάγθε γηα δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ ςεθνθφξσλ ζηα 

εθινγηθά θέληξα, ζε αληίζεζε κε ηηο έδξεο ησλ δηθαζηηθψλ πεξηθεξεηψλ, ζηηο νπνίεο ε 

πξνζέιεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή, αλάγθαζε ηνπο δηνηθεηέο λα δηαζπάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο 

δεχηεξεο, δεκηνπξγψληαο κηθξφηεξα δηακεξίζκαηα. πλνιηθά γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1883 

                                                             
155 TNA: CO67/21/76, Μλεκφλην Collyer θαη Bovill πξνο Biddulph, Λεπθσζία 24-12-1881. 
156 Οη ελ ιφγσ Οδεγίεο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα κε πξνθήξπμε ηνπ Αξκνζηή, παξάιιεια κε 

απηή γηα ηε δηελέξγεηα εθινγψλ. Βι. The Cyprus Gazette, αξ. 104, 31-3-1883.  
157

 Βι. ζρεηηθά ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:6283. 
158 χκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:6283, νη πξνηάζεηο ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηψλ 

απνζηάιεθαλ ζηελ Κπβέξλεζε ζηα κέζα Απξηιίνπ-αξρέο Μαΐνπ 1883, ελψ ην Γηάηαγκα γηα ηα Γηθαζηήξηα 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζηα ηέιε Μαξηίνπ, βι. The Cyprus Gazette, αξ. 104, 31-3-1883. 
Δληνχηνηο δελ απνθεχρζεθαλ θάπνηεο αβιεςίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κε εγγξαθή ησλ ρσξηψλ Αγία 

Βαξβάξα θαη Κηζζφλεξγα ηεο επαξρίαο Πάθνπ, βι. ΚΑΚ: SA1:6283.  
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δεκηνπξγήζεθαλ 22 εθινγηθά θέληξα, ζηηο πξσηεχνπζεο θαη ζηα θεθαινρψξηα ησλ 

επαξρηψλ, ρσξίο φκσο λα είλαη δηαρσξηζκέλα αλαινγηθά ζε φιεο ηηο επαξρίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ επαξρία Κεξχλεηαο δεκηνπξγήζεθε κφιηο έλα 

εθινγηθφ θέληξν, ελψ ζηε Λεπθσζία έμη. Δπηπξφζζεηα, ν αξηζκφο ησλ ρσξηψλ ζε θάζε 

εθινγηθφ δηακέξηζκα δελ ήηαλ ηζνκεξήο, αθνχ εμαξηηφηαλ θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηνίθσλ θάζε θνηλφηεηαο. Έηζη, ζε νξηζκέλα ν αξηζκφο ησλ ρσξηψλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφο, 

φπσο ζην Γάιη (13), ηελ Αξαδίππνπ (13) θαη ηελ Κπζξέα (15), ελψ ζε άιια ηεξάζηηνο, 

φπσο ζηε Λεχθα (67) θαη ηε Λεκεζφ (56), θάηη πνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηνίθσλ ησλ ρσξηψλ απηψλ, φπσο θαη ζηηο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο, ην νδηθφ δίθηπν, 

θ.ν.θ..
159

  

 Ήδε απφ ηνλ επφκελν ρξφλν ησλ πξψησλ εθινγψλ, ην 1884, κε δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, κεηαθέξζεθαλ νξηζκέλα ρσξηά απφ ην εθινγηθφ θέληξν πνπ είραλ 

νξηζηεί αξρηθά, ζε άιιν.
160

 Απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Αξρηγξακκαηέα, κε εγθχθιηφ 

ηνπ, λα δεηήζεη απφ ηνπο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο λα κειεηήζνπλ ην ζέκα θαη λα ηνπ 

αλαθέξνπλ πηζαλά ιάζε ή αβιεςίεο ζηνπο θαηαιφγνπο. Δπηπξφζζεηα, έζεζε θαη ην δήηεκα 

ηνπ απζηεξνχ δηνηθεηηθνχ θαζνξηζκνχ ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ, απαγνξεχνληαο βαζηθά 

ηελ εγγξαθή ρσξηψλ κηαο επαξρίαο ζε εθινγηθφ θέληξν άιιεο. Οη παξαηεξήζεηο ησλ 

δηνηθεηψλ πεξηιάκβαλαλ ηφζν ρσξηά, ηζηθιίθηα θαη κνλαζηήξηα
161

 πνπ δελ αλαθέξνληαλ 

θαζφινπ ζηελ πξνθήξπμε ηεο 25
εο

 Μαΐνπ 1883, αιιά θαη πεξηπηψζεηο ρσξηψλ πνπ ελψ 

αλήθαλ δηνηθεηηθά ζε κηα επαξρία νξίζηεθαλ λα ςεθίζνπλ ζε εθινγηθφ θέληξν πνπ 

ππαγφηαλ ζε άιιε επαξρία.
162

 Με βάζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, θαη αθνχ είρε 

νινθιεξσζεί θαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ λεζηνχ απφ ηνλ H. H. Kitchener,
163

 

ηξνπνπνηήζεθαλ νη θαηάινγνη, πεξηιακβάλνληαο πιένλ φια ηα ρσξηά κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά, θαηά θέληξν εθινγήο, νη νπνίνη δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, ζηηο 

                                                             
159 Σν ζέκα επηζεκαίλεηαη θαη ζην Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 53. 
160 The Cyprus Gazette, αξ. 145, 27-10-1884. 
161 Τπήξρε πξφηαζε απφ ην Γηνηθεηή Λεκεζνχ φπσο νη θάηνηθνη κε πξνζσξηλή δηακνλή ζε ηζηθιίθηα, 

θηελνηξνθηθνχο νηθηζκνχο, αθφκα θαη ζε κνλαζηήξηα, λα θαηαγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ 

ρσξηψλ πνπ δηέκελαλ ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ηνπ έηνπο. Ο Αξρηγξακκαηέαο φκσο δηαθψλεζε θαη δήηεζε ηελ 
εγγξαθή φισλ ησλ νηθηζκψλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ είραλ επνρηαθνχο θαηνίθνπο. Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην 

ΚΑΚ: SA1:1263/1885. 
162 Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:84/1885 θαη ΚΑΚ: SA1:3156/1885, φπνπ βξίζθνληαη θαη νη 

πξνηάζεηο ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηψλ. 
163 Ζ απνπζία ραξηνγξάθεζεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ δελ εληνπίδνληαη φια ηα ρσξηά, φπσο 

εμάιινπ είρε ζπκβεί, φζν θαη αλ αθνχγεηαη θσκηθφ, αθφκε θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι. ελδεηθηηθά ηελ 

πεξίπησζε ηεο Σειιπξίαο, φπνπ θάπνηα ρσξηά δελ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξψηε απνγξαθή ζην Υξίζηνο 

Κπξηαθίδεο, «Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο Σειιπξίαο θαηά ηελ αγγινθξαηία (1878-

1960», ζην ηπιηαλφο Πεξδίθεο (επ.), Πξαθηηθά πλεδξίνπ «Σειιπξία, κλήκεο, ηζηνξία θαη αξραηνινγία», 

Μνπζείνλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, Λεπθσζία 2010, ζζ. 327-328. Γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ λεζηνχ βι. 

Κξαηηθφ Αξρείν Κχπξνπ (επ.), Kitchener 1878-1883: Αrchitect of the Cyprus land survey - αξρηηέθηνλαο ηεο 
ρσξνκέηξεζεο ηεο Κχπξνπ, Λεπθσζία 2012, Rodney Shirley, Kitchener’s survey of Cyprus: 1878-1883: The 

first full triangulated survey and mapping of the island, Λεπθσζία 2001.  
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παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ 1886.
164

 πσο αλέθεξε θαη ν, πξφζθαηα δηνξηζζείο βνεζφο 

ηνπ Αξρηγξακκαηέα, W.H. Bennett, έγηλε πξνζπάζεηα λα εηνηκαζηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

εγθπξφηεξνη θαηάινγνη ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ, δίλνληαο ζεκαζία αθφκα θαη ζηελ νξζή 

γξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ ρσξηψλ. Αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε νδεγία πνπ δφζεθε ψζηε ε 

γξαθή φισλ ησλ νλνκάησλ ησλ ρσξηψλ λα είλαη ζηα ειιεληθά, αθφκα θαη ησλ ακηγψο 

ηνπξθηθψλ, αθνχ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ήηαλ αδηαλφεην νη θαηάινγνη απηνί λα ζηεξίδνληαη 

ζηελ εζληθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπο,
165

 άπνςε ζεκαληηθή, έρνληαο ππφςε φηη αθφκα θαη νη 

εθινγηθνί θαηάινγνη είραλ πξνεηνηκαζηεί κε βάζε εζλνηηθά θξηηήξηα.   

 κσο, παξά ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηψλ, αξγφηεξα, ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο, πξνηάζεθαλ αιιαγέο ζηα δηάθνξα εθινγηθά θέληξα, σο επί ην 

πιείζηνλ γηα ιφγνπο απφζηαζεο ησλ ππφ κεηαθίλεζε ρσξηψλ απφ ηα θέληξα εθινγήο.
166

 

Με ηα ίδηα θξηηήξηα έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα παξφκνηεο αιιαγέο αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο βνπιεπηέο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
167

 Ζ αχμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ 

ηδηαίηεξα κεηά ην 1901, αιιά θαη νη ιίγεο ψξεο εθινγήο (6.30 κέρξη 12.00 θαη 1.00 κέρξη 

6.00) νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα δηνξηζκφ θαη δεχηεξνπ πξνεδξεχνληα ζην ίδην εθινγηθφ 

θέληξν, ψζηε λα δηαηξεζνχλ νη εθινγείο θαη έηζη λα απνθεπρζεί ε αλάγθε γηα αχμεζε ησλ 

ζεκείσλ ςεθνθνξίαο.
168

 Ήηαλ κηα πξνζσξηλή ιχζε φκσο, αθνχ ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο, σο απνηέιεζκα ηεο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθήο αλάπηπμεο γεληθφηεξα, 

αιιά θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηνίθσλ γηα ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, επέβαιαλ ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη άιισλ θέληξσλ ςεθνθνξίαο. 

Σν ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ κε ηε δηάζπαζε ησλ ηξηψλ 

ηξηεδξηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελλέα κνλνεδξηθψλ δηακεξηζκάησλ γηα ηελ εθινγή ησλ κε-

κσακεζαλψλ βνπιεπηψλ, φπσο ήηαλ ε πξφηαζε ηνπ Fairfield ήδε απφ ην 1882, επαλήιζε 

θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ 1904 γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ. Σν ζέκα αξρηθά ηέζεθε απφ ηνλ Αξκνζηή Haynes 

Smith θαη ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο William Rees Davies, νη νπνίνη πξφηεηλαλ απηή ηε 

ιχζε σο έλα ηξφπν απνηξνπήο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο ζηα ρέξηα ησλ αζηψλ θαη 

ησλ ηνθνγιχθσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχζαλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ην ελσηηθφ θίλεκα. 

πγθεθξηκέλα, πξφηεηλαλ ηελ νκαδνπνίεζε νξηζκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηακεξηζκάησλ 

                                                             
164 The Cyprus Gazette, αξ. 208, 11-9-1886. 
165 ΚΑΚ: SA1:3154/1886. Μλεκφλην Bennett, 25-8-1886. 
166 Ζ πξψηε ηέηνηα πξφηαζε έγηλε απφ ηνλ Γηνηθεηή Λεπθσζίαο, ην 1891, πξνηείλνληαο ηε κεηαθνξά ησλ 

ρσξηψλ Μφξα, Οξλίζη θαη Σχκπνπ απφ ην εθινγηθφ θέληξν Λεπθσζίαο ζηελ Κπζξέα, ΚΑΚ: SA1:2546/1891. 

Δπηζηνιή King πξνο Αλ. Αξρηγξακκαηέα, Λεπθσζία 14-10-1891. Αιιαγέο πξνηάζεθαλ θαη θαηά ην 1896, 

βι. ηνλ πξφρεηξν θαηάινγν ΚΑΚ: SA1:651/1896. 
167 Βι. ελδεηθηηθά TNA: CO69/28. πλεδξία 14-4-1912. 
168 ΚΑΚ: SA1:2518/1901. Σειεγξάθεκα Young πξνο Δθφξνπο εθινγήο, Λεπθσζία 7-10-1901, κε ην νπνίν 
ηνπο εμνπζηνδνηεί λα δηνξίδνπλ επηπιένλ άηνκα ζε επηπξφζζεην εθινγηθφ ζηαζκφ ζε ήδε ππάξρνλ εθινγηθφ 

θέληξν, φπνπ ην έθξηλαλ αλαγθαίν ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ εθινγέσλ.  
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(λαρηέδσλ), κε ζηφρν ηελ εθπξνζψπεζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζα πήγαδαλ απφ ηε 

γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, αλάινγα θαη κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. Έηζη, κε γλψκνλα ηελ 

απνγξαθή ηνπ 1901, ρψξηζαλ ην λεζί ζε ελλέα εθινγηθά δηακεξίζκαηα, κε πεξίπνπ ηνλ 

ίδην πιεζπζκφ, απφ ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζα εθιεγφηαλ έλαο «κε κσακεζαλφο» 

βνπιεπηήο. Ο Αξκνζηήο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πείζεη θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο ζην 

Λνλδίλν, ηφληδε φηη νη αιιαγέο απηέο δελ ζα πξνθαινχζαλ νπνηαδήπνηε νξγαλσηηθή 

δπζθνιία, αιιά απελαληίαο ζα δηαζθαιηδφηαλ κηα δηθαηφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ 

θαηνίθσλ.
169

  

κσο, ε ελ ιφγσ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ήηαλ απιά κηα πξνζπάζεηα 

πεξηνξηζκνχ ηεο ηζρχνο ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο θαη δελ απνηεινχζε δηαζθάιηζε ησλ 

εθινγηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Κππξίσλ, ηα νπνία θαηαπαηνχληαλ απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο. Ζ ζεκαζία πνπ δφζεθε απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο δελ 

ήηαλ ε αλακελφκελε απφ ηνλ Αξκνζηή, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο ελδνυπεξεζηαθέο 

ζπδεηήζεηο, ν αμησκαηνχρνο ηνπ ππνπξγείνπ G.W. Johnson ζεσξνχζε φηη ε ηξνπνπνίεζε 

απηή ζα έιπλε ηα ρέξηα ηνπ Αξκνζηή απέλαληη ζηνπο ηνθνγιχθνπο θαη ζα κείσλε ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο.
170

 Αληίζεηα, νη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη ηνπ 

ππνπξγείνπ, φπσο εηπψζεθε θαη αιινχ, ζεσξνχζαλ φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο ζα ήηαλ πεξηηηή, αλ δελ επηηπγραλφηαλ ε πιεηνςεθία ησλ επηζήκσλ κειψλ 

ζην πκβνχιην. Με απηή ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ππεξβνιηθά απζηεξή θαη κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ν Αξκνζηήο Haynes Smith, ν νπνίνο ζχληνκα ζα απνηεινχζε παξειζφλ απφ 

ην λεζί, ελεξγνχζε βεβηαζκέλα, νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο αλαβιήζεθαλ γηα 

κειινληηθά.
171

  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ν βνπιεπηήο Λεκεζνχ-Πάθνπ Η. Κπξηαθίδεο, ζε 

θνηλνβνπιεπηηθή ζπλεδξία πξφηεηλε ηελ νξηνζέηεζε νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ σο εληαία 

εθινγηθή πεξηθέξεηα, ιφγσ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ εμνπζηψλ πνπ είρε ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην. Έηζη, αθελφο νη βνπιεπηέο ζα εθπξνζσπνχζαλ νιφθιεξν ην λεζί θαη φρη 

ζπγθεθξηκέλεο επαξρίεο, αθεηέξνπ θαη ε θπβέξλεζε ζα δηνηθνχζε κε βάζε ηηο γεληθέο, 

θνηλέο θαη εληειψο νκνηφκνξθεο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Δμάιινπ, φπσο ν Κπξηαθίδεο ηφληζε, 

θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ην λεζί απνηεινχζε κηα εληαία πεξηθέξεηα. Σέινο, κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα απνθεχγνληαλ θαη παξαζθεληαθέο ζπκκαρίεο κεηαμχ νξηζκέλσλ αηξεηψλ κειψλ 

θαη ηεο θπβέξλεζεο, φπσο δηαδηδφηαλ φηη ζπλέβαηλε, αιιά θαη ε απνηξνπή πεξαηηέξσ 

επηδηψμεσλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ηεο επίιπζεο ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ κε ςεθνζεξηθφ 

                                                             
169 TNA: CO67/138/21937. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Haynes Smith πξνο Lyttelton, Λεπθσζία 8-6-1904, φπνπ 

βξίζθνληαη θαη νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ απφ ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο. 
170 TNA: CO67/138/21937. εκείσκα G.W. Johnson, 21-6-1904.  
171 TNA: CO67/138/21937. εκείσκα H.B. Cox, 22-6-1904.  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



178 
 

ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. Σν αίηεκα, 

ζεκεηψζεθε απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα, ν νπνίνο φκσο ζεσξνχζε φηη κηα κεγάιε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα δελ ζα επηηχγραλε ηελ νξζή εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ελψ ζα απνηεινχζε 

κνλαδηθφηεηα ζε νιφθιεξε ηελ Απηνθξαηνξία.
172

 Σελ πξφηαζή ηνπ επαλέιαβε θαη θαηά 

ηελ επφκελε λνκνζεηηθή ζχλνδν, νπφηαλ φκσο αληηκεηψπηζε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ. Ο Θενδφηνπ ζεσξνχζε νξζφηεξε ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ 

εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, θάηη πνπ ζα 

ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε πξννδεπηηθή αιιαγή θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, 

ελψ θαη ν Chefket Bey ζεσξνχζε νξζφηεξν ην ππάξρνλ ζχζηεκα, αθνχ έδηλε ηελ επθαηξία 

γηα κεηαθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ επαξρηψλ ζηελ Κπβέξλεζε.
173

       

ηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ 1911 νη θάηνηθνη θαη ηα νξγαλσκέλα ζχλνια ηεο 

επαξρίαο Κεξχλεηαο δήηεζαλ ην δηαρσξηζκφ ηεο επαξρίαο ηνπο απφ ηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο - Κεξχλεηαο, αθνχ, ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα ζπκθέξνληά ηεο δελ αληηπξνζσπεχνληαλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Σν 

γεγνλφο φηη ε επαξρία Λεπθσζίαο είρε ππεξδηπιάζηνπο ςεθνθφξνπο απφ ηελ Κεξχλεηα 

νδεγνχζε, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζηελ εθινγή ιεπθσζηαηψλ βνπιεπηψλ, κε απνηέιεζκα 

«ηα ζπκθέξνληα ηεο επαξρίαο φρη κφλνλ παξνξψληαη ελ ησ αληηπξνζσπεπηηθψ ηνπ ηφπνπ 

πκβνπιίσ, αιιά θαη θσλαί ελ απηψ εγείξνληαη πξνο βιάβελ απηήο».
174

 Παξφηη ην αίηεκα 

αληηκεησπίζηεθε κε θαηαλφεζε απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, εληνχηνηο ηφζν ν 

αλαπι. Αξκνζηήο, φζν θαη ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην απνθάζηζαλ φηη ε εθπξνζψπεζε 

ηεο επαξρίαο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ ρξεηαδφηαλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή.
175

 Παξά ηελ 

αξλεηηθή έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο, δηαθάλεθε ε δηάζηαζε ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηνπο 

θαηνίθνπο ησλ επαξρηψλ, αιιά θαη ε θαηαλφεζε ηεο χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο.        

 Ζ επηθείκελε αλαθήξπμε ηνπ λεζηνχ ζε απνηθία, ην 1925, έδσζε ην έλαπζκα γηα 

ηελ έλαξμε λέσλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, φπσο 

πξναλαθέξζεθε. Αλάκεζα ζηηο αξρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ θαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ. Ζ αχμεζε ησλ κε-κσακεζαλψλ βνπιεπηψλ ζε 

δψδεθα, έδσζε ηελ αθνξκή ζηνλ Αξκνζηή λα πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ηζάξηζκσλ 

εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, κνλνεδξηθψλ, κε ζθνπφ, φπσο ν ίδηνο ην έζεζε, ηελ «θαιχηεξε 

                                                             
172 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 22-3-1905. 
173 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 19-3-1906. 
174 KAK: SA1:1444/1911. Δπηζηνιή θαηνίθσλ Κεξχλεηαο πξνο ηνλ King-Harman, Κεξχλεηα 2-6-1911. Ζ 
επηζηνιή εηνηκάζηεθε απφ ηνλ Υ. Φηεξφ, ηφηε δήκαξρν Κεξχλεηαο θαη κεηέπεηηα βνπιεπηή.  
175 Γηα ηηο δηάθνξεο απφςεηο βι. ηα ζεκεηψκαηα ζην KAK: SA1:1444/1911. 
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εθπξνζψπεζε ηνπ ιανχ, ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα».
176

 Δληνχηνηο, φπσο ν ίδηνο ν 

Stevenson αλέθεξε ζε επηζηνιή ηνπ απφ ην Λνλδίλν, ηνλ επηέκβξην 1923 πξνο ηνλ 

πθππνπξγφ Απνηθηψλ, «ππήξρε κηα ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηα ρέξηα 

νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ ζηηο πφιεηο Λεπθσζία θαη Λεκεζφ», θάηη πνπ έθαλε αλαγθαία ηελ 

νξηνζέηεζε κηθξφηεξσλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ γηα λα επηηεπρζεί πιεξέζηεξα ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ιανχ.
177

 Βέβαηα, ν Αξκνζηήο δελ αλαθεξφηαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ηηο έδξεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηείραλ νη «Δπηαδηθνί», 

αιιά γηα ηηο πξνεγνχκελεο ζεηείεο, νπφηαλ ε πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ πξνέξρνληαλ 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δχν πφιεηο (βι. ηα ζρεηηθά θεθάιαηα).  

χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Stevenson, ηνπ Οθησβξίνπ 1923, θάζε δηνηθεηηθή 

επαξρία ζα εθπξνζσπείην απφ δχν βνπιεπηέο πιελ ηεο Λεπθσζίαο πνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

ηεο πιεζπζκνχ ζα εμέιεγε ηξεηο. Αληίζηνηρα, ε επαξρία Κεξχλεηαο, κε πιεζπζκφ κφιηο 18 

ρηιηάδεο, ζα εθπξνζσπείην κφλν απφ έλα βνπιεπηή. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ, αιιά πξαθηηθά απηφ ήηαλ αδχλαηνλ, ρσξίο λα 

δηαηαξαρζνχλ ηα ζχλνξα ησλ επαξρηψλ, φπσο αθξηβψο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ κε πιεζπζκηαθή νκνηνκνξθία. Γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνηεηλφκελε λέα 

δηεπζέηεζε, ν Αξκνζηήο παξέζεζε θαη θαηάινγν ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ θάζε 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1921 (Πίλαθαο VII). 

Σειηθά, ζην πξνζρέδην ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ, ν Stevenson 

πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία έλδεθα κνλνεδξηθψλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, αθνχ απφ ηελ 

επαξρία Λάξλαθαο ζα εθιέγνληαλ δχν βνπιεπηέο, αλ θαη ν πιεζπζκφο ηεο δελ 

δηθαηνινγνχζε θάηη ηέηνην. Δληνχηνηο, φπσο ν Αξκνζηήο επηζήκαλε, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

πφιεο, σο εκπνξηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θέληξν θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

παξαηεξήζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ κεηά ην 1922 ζε απηή, δηθαηνινγνχζαλ ηε 

ζρεηηθή εμαίξεζε.
178

 Γελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί φκσο θαη ην γεγνλφο φηη αλέθαζελ ε 

επαξρία Λάξλαθαο, ε νπνία απνηειείην απφ κηθξφ αξηζκφ ρσξηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο, πιελ ηεο Κεξχλεηαο, επαξρίεο, απνηεινχζε έλα μερσξηζηφ εληαίν δηακέξηζκα, 

ην νπνίν δχζθνια ζα δηαρσξηδφηαλ. Καηφπηλ φκσο πξνζεθηηθφηεξεο κειέηεο ησλ 

γεσγξαθηθψλ, θπξίσο, δεδνκέλσλ, ν Αξκνζηήο, χζηεξα θαη απφ ηε ζπκβνπιή ηνπ 

Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, πξφηεηλε ην δηαρσξηζκφ θαη ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο ζε δχν 

εθινγηθά δηακεξίζκαηα, κε θαζαξά γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, ψζηε λα 

                                                             
176 TNA: CO67/210/53472. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Stevenson πξνο Duke of Devonshire, Λεπθσζία 24-10-

1923. 
177 TNA: CO67/211/46409. Δπηζηνιή Stevenson πξνο Ormsby-Gore, Λνλδίλν 19-9-1923. 
178 TNA: CO67/210/53472. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Stevenson πξνο Duke of Devonshire, Λεπθσζία 24-10-

1923. 
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«εμαιεηθζεί θαη απηή ε αλσκαιία».
179

 Έηζη ζα δεκηνπξγνχληαλ δψδεθα κνλνεδξηθέο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε είρε ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ, θαη εθδφζεθε, 

φπσο αθξηβψο πξνηάζεθε, ζην λέν Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ, ην 1925. Ήηαλ κηα 

πξνζπάζεηα δηάζπαζεο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ηζρχνο ηνπ 

ελσηηθνχ θηλήκαηνο, θάηη κε ην νπνίν ζπκθσλνχζαλ θαη επηδίσθαλ θαη νη βξεηαλνί 

αμησκαηνχρνη ζην Λνλδίλν, αθνχ πιένλ νη ππνςήθηνη ζα επηιέγνληαλ κε βάζε ηνπηθά 

θξηηήξηα, θαη δελ ζα επηθεληξψλνληαλ ζηελ έλσζε.  

Έηζη, νη δψδεθα κνλνεδξηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηα «κε κνπζνπικαληθά» 

κέιε θαζνξίζηεθαλ σο εμήο, νη νπνίεο παξέκεηλαλ κέρξη θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ: ε 1
ε
 πεξηιάκβαλε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λεπθσζίαο, ε 2

ε
 ην δηακέξηζκα 

Οξεηλήο, ε 3
ε
 ηε Μφξθνπ-Λεχθα, ε 4

ε
 ηελ επαξρία Κεξχλεηαο, ε 5

ε
 ηελ Ακκφρσζην, ε 6

ε
 

ηε Μεζανξία-Καξπαζία, ε 7
ε
 θαη ε 8

ε
 ηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Λάξλαθα αληίζηνηρα,  ε 

9
ε
 ηε Λεκεζφ, ε 10

ε
 ηα ρσξηά ησλ δηακεξηζκάησλ Απδήκνπ – Κνηιαλίνπ, ε 11

ε
 ηελ Πάθν 

θαη ε 12
ε
 ηε Υξπζνρνχ-Κεινθέδαξα. Αληίζεηα, γηα ηα «κνπζνπικαληθά» κέιε, ιφγσ θαη 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ πνπ παξέκεηλε θαζεισκέλνο, ελψ κεησλφηαλ θαη 

ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ παγθππξίσο, νη ππάξρνπζεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ 

ηξνπνπνηήζεθαλ.
180

   

Σν δήηεκα επαλήιζε ην 1930, φηαλ ν Θενδφηνπ έζεζε ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο 

θνηλψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηνπο έιιελεο θαη ηνχξθνπο ςεθνθφξνπο, ψζηε λα 

κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα εθιέγνπλ άηνκα ρσξίο ζξεζθεπηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ήηαλ κηα 

πξφηαζε απφ ηνλ γεξαηφ θαη έκπεηξν πνιηηεπηή, ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα, φπσο θαη ν 

ίδηνο άθεζε λα ελλνεζεί, ηεο «δπζάξεζηεο ζέζεο» ζηελ νπνία πεξηήιζαλ νη βνπιεπηέο, 

ηδηαίηεξα νη Έιιελεο, νη νπνίνη έβιεπαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

λα απνξξίπηνληαη απφ ηηο θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο (βι. ην ζρεηηθφ θεθάιαην). 

Δληνχηνηο, ην δήηεκα δελ είρε ζπλέρεηα αθελφο εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ησλ ππφινηπσλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα έραλε ηα εθινγηθά ηεο 

δηθαηψκαηα ε κεηνςεθνχζα ηνπξθηθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ, αθεηέξνπ, ιφγσ ηεο 

δέζκεπζεο ηνπ Κπβεξλήηε φηη ην δήηεκα ζα ζπδεηείην θαηά ην επφκελν έηνο. Ζ ζπδήηεζε, 

ηειηθψο, δελ έγηλε πνηέ, εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πκβνπιίνπ.
181

        

                                                             
179 TNA: CO67/213/55760. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Stevenson πξνο L. Amery, Λεπθσζία 14-11-1924, φπνπ 

επηζπλάπηεηαη θαη ε λνκηθή έθζεζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, J.C. Howard. 
180

 Γηα ηηο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ζην λεζί θαηά ηελ αγγινθξαηία γεληθά βι. Stavros T. Constantinou, 

«Evolution of the population centres of Cyprus, 1878-1960», Ησάλλεο Θενραξίδεο (επ.), Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ 

δηεζλνχο θππξνινγηθνχ ζπλεδξίνπ (Λεπθσζία, 16-20 Απξηιίνπ 1996), ηφκνο Γ΄, Νεφηεξν Σκήκα, Λεπθσζία 

2001, ζζ. 187-222, Evros I. Demetriades, «The Population of Cyprus during the British Rule, 1878-1960», 
ζην ίδην, ζζ. 169-186. 
181 TNA: CO69/41. πλεδξία 6-12-1930. 
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 Οη αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ φζνλ αθνξά ηηο αξρηθέο νξηνζεηήζεηο ησλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θέληξσλ εθινγήο ήηαλ ήπηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

γεληθφηεξήο ηνπο αδηαθνξίαο, πνπ εθδειψζεθε θαη κε ηε κηθξή ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο. 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ε εθινγηθή αλακέηξεζε ήηαλ κηα 

θαηλνηφκα δηαδηθαζία γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, πνπ αθέζεθε λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

έπεηηα λα εληνπηζηνχλ πηζαλά ιάζε ή παξαιείςεηο θαη λα εθθξαζηνχλ αληηδξάζεηο θαη 

παξάπνλα. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ν αξηζκφο ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ παξέκεηλε ν ίδηνο γηα 

πεξίνδν πέξαλ ησλ είθνζη εηψλ, κέρξη ην 1906, κε ειάρηζηεο πξνζζαθαηξέζεηο ρσξηψλ, 

είηε ιφγσ αιιαγήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ επαξρηψλ, είηε ιφγσ αβιεςηψλ ή 

ζθαικάησλ.
182

 Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ 20
νχ

 αηψλα, θαη ε παξάιιειε θαη ζηαδηαθή αλνδηθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ, αληίθηππν ηεο αληίζηνηρεο κεγέζπλζεο ηνπ εθινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ησλ θαηνίθσλ, επέβαιε θαη ηελ αληίζηνηρε αξηζκεηηθή κεηαβνιή ησλ 

εθινγηθψλ θέληξσλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρεδηάγξακκα ΗI.  

Ζ φμπλζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νχ

 αηψλα, πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα θαη ηελ έθξεμε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ νπνία ππνθηλνχζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη νη πνιηηεπηέο, 

θαζψο θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ δξφκσλ ζην λεζί, ήηαλ 

νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ ζπλέηεηλαλ ψζηε νη ίδηνη νη Δπαξρηαθνί Γηνηθεηέο λα 

πξνηείλνπλ ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1906 νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα 

εθινγηθά θέληξα, είηε αιιάδνληαο ηελ έδξα ηνπο, είηε δεκηνπξγψληαο θαηλνχξγηα, είηε 

αθφκα θαη κεηαθέξνληαο θάπνηα ρσξηά απφ έλα εθινγηθφ θέληξν ζε άιιν. Δπηπιένλ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξφδξνκνπ εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηνπο θαηνίθνπο νξηζκέλσλ ρσξηψλ 

ηεο επαξρίαο Ακκνρψζηνπ λα κεηαβνχλ ζην Βαξψζη γηα ηηο εθινγέο, αληί ζηα εθινγηθά 

θέληξα πνπ αλήθαλ σο ηφηε, θαη έηζη πξνηάζεθε ε κεηαθνξά ησλ ρσξηψλ απηψλ απφ ην 

θαζνξηζκέλν θέληξν εθινγήο ζε απηφ ηνπ Βαξσζηνχ.
183

 Ζ εκπεηξία πνπ απνθηνχζαλ νη 

Δπαξρηαθνί Γηνηθεηέο θαηά ηηο εθινγηθέο δηεξγαζίεο, θαζψο θαη νη αλαθνξέο ησλ 

πξνεδξεπφλησλ ιεηηνπξγψλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, 

βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ. Έηζη, ηδηαίηεξα κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1910 θαη ηελ αχμεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ήηαλ ηδηαίηεξα ζπρλέο νη 

πξνηάζεηο απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ επαξρηψλ γηα αιιαγέο ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη 

δεκηνπξγία ή θαηάξγεζε θέληξσλ εθινγήο.   

                                                             
182 Βι. ελδεηθηηθά ην ζεκείσκα ηνπ Bennett, εκεξνκελίαο 25-8-1886 ζην ΚΑΚ: SA1:3154/1886. 
183 ΚΑΚ: SA1:1621/1906. Δπηζηνιή Cobham πξνο Young, Λάξλαθα 1-9-1906. 
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 Παξάιιεια, ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηνίθσλ γηα ηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο εθδειψζεθε κε ηνλ παξάιιειν πνιιαπιαζηαζκφ θαη ησλ αηηεκάησλ ηνπο 

απεπζείαο πξνο ηνλ Αξκνζηή, κε ηα νπνία δεηνχζαλ είηε ηε δεκηνπξγία ελφο εθινγηθνχ 

θέληξνπ ζε ζεκείν πιεζηέζηεξν απφ απηφ πνπ αλήθαλ, είηε ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιν 

θέληξν, ηνλίδνληαο θπξίσο ην απμεκέλν θφζηνο γηα ηε δηαθίλεζή ηνπο, πνπ θαζηζηνχζε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθινγέο «δπζρεξέζηαηελ θαη δαπαλεθφηαηελ»
184

. Σαθηηθά δε, 

απεηινχζαλ έκκεζα φηη δελ ζα κεηέβαηλαλ γηα λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, αλ 

δελ ηθαλνπνηείην ην αίηεκά ηνπο.
185

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππήξραλ νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε κεηάβαζε ζην εθινγηθφ θέληξν ήηαλ πνιχ δχζθνιε, ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο (ην Ρηδνθάξπαζν απείρε 7 ψξεο νδηθψο απφ ην εθινγηθφ θέληξν ηνπ 

Λενλάξηζζνπ)
186

 αιιά θαη δαπαλεξή, αθνχ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη, ζπρλά, δηακνλήο 

ζηνλ ηφπν εθινγήο ήηαλ ζεκαληηθά, ελψ ζπλππνινγηδφηαλ θαη ην γεγνλφο ηεο νηθνλνκηθήο 

απψιεηαο απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα νξηζκέλεο κέξεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν, φκσο, είλαη ην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ Λαπήζνπ, νη νπνίνη, κέζσ ηνπ 

Αξρηγξακκαηέα, δήηεζαλ ηε δεκηνπξγία εθινγηθνχ θέληξνπ ζηελ θσκφπνιή ηνπο, αθνχ 

θαηά ηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο (1901), εκπνδίζηεθαλ λα ςεθίζνπλ ζην εθινγηθφ θέληξν 

ηεο Κεξχλεηαο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ κεηξνπνιίηε Κεξπλείαο Κχξηιινπ ζηελ 

αξρηεπηζθνπηθή δηακάρε, κε ηε δηθαηνινγία φηη ζα ςήθηδαλ ηνλ αλζππνςήθηφ ηνπ.
187

 

 Πέξαλ φκσο ησλ ππαξθηψλ πξνβιεκάησλ, αξθεηέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππνςήθηνη βνπιεπηέο, πξνσζνχζαλ – ή θαη εηνίκαδαλ – νη ίδηνη ηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα 

ησλ ρσξηθψλ γηα κηθξνπνιηηηθνχο - ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Έηζη αθελφο εθπξνζσπνχζαλ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο, αθεηέξνπ δηαζθάιηδαλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη 

ζίγνπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθινγέο.
188

 

 Κξηηήξην φκσο γηα ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηφζν ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ, φζν θαη ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ, ησλ νπνίσλ νη 

θάηνηθνη ζα ςήθηδαλ ζε απηά ήηαλ αθελφο ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

                                                             
184 ΚΑΚ: SA1:1621/1906. Δπηζηνιή θαηνίθσλ ρσξηψλ Πηηζηιηάο πξνο King-Harman, 2/15-9-1906. 
185 ΚΑΚ: SA1:1621/1906. Δπηζηνιή Η. Βνληηηζηάλνπ πξνο King-Harman, Λάξλαθα 20-9-1906 θαη ΚΑΚ: 

SA1:1431/1911. Σειεγξάθεκα θνηλνηάξρε Ρηδνθαξπάζνπ πξνο King-Harman, Ρηδνθάξπαζν 22-9-1911, πνπ 

αλαθέξεη φηη 500 ςεθνθφξνη δελ ζα κεηέβαηλαλ ζην εθινγηθφ θέληξν Λενλάξηζζνπ γηα λα αζθήζνπλ ην 

εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ιφγσ ηεο απφζηαζήο ηνπ απφ ην ρσξηφ ηνπο. 
186 ΚΑΚ: SA1:1621/1906. Δπηζηνιή Η. Βνληηηζηάλνπ πξνο King-Harman, Λάξλαθα 20-9-1906 θαη ΚΑΚ: 

SA1:1431/1911. Δπηζηνιή ησλ θνηλνηαξρψλ Ρηδνθαξπάζνπ πξνο King-Harman, Ρηδνθάξπαζν 29-8-1911, 

φπνπ επαλαιακβάλνπλ ην αίηεκά ηνπο αλαθέξνληαο φηη «ην Λενλάξηζζν απέρεη κηα νιφθιεξε κέξα δξφκν 

απφ ην ρσξηφ ηνπο». 
187 ΚΑΚ: SA1:1621/1906. Δπηζηνιή αλαπι. Αξρηγξακκαηέα πξνο Γηνηθεηή Κεξχλεηαο, Λεπθσζία 5-9-1906. 
188 Βι. ελδεηθηηθά ΚΑΚ: SA1:659/1916. Δπηζηνιή Η. Οηθνλνκίδε πξνο Clauson, Πιάηξεο 4-9-1916 θαη ΚΑΚ: 

SA1:712/1925. Δπηζηνιή Γ. εβέξε πξνο Fenn, ρ.ρ. 22-8-1925. Σεο ηειεπηαίαο πξνεγήζεθε αίηεκα ηνπ 
εβέξε γηα ζπλάληεζε κε ηνλ Κπβεξλήηε γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε δεκηνπξγία επηπιένλ εθινγηθψλ θέληξσλ, 

βι. ΚΑΚ: SA1:712/1925. Δπηζηνιή Γ. εβέξε πξνο Stevenson, Κεξχλεηα 6-8-1925. 
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δηαδηθαζίαο, ε αζθάιεηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ – ρσξίο 

φκσο πάληνηε κε επηηπρία
189

 - θαη αθεηέξνπ ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ.
190

 

Έηζη ζπρλά ήηαλ ηα αηηήκαηα γηα αιιαγή ηεο έδξαο ελφο θέληξνπ, θαη ε κεηαθνξά ηνπ 

φπνπ ππήξρε ε θαηάιιειε ππνδνκή θαη ζα δηαζθαιηδφηαλ ε εθινγηθή δηαδηθαζία.
191

 Άμηνλ 

αλαθνξάο είλαη ην παξάδεηγκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ Ρηδνθάξπαζν, νη νπνίνη κε 

δηαδνρηθέο επηζηνιέο ηνπο δεηνχζαλ είηε ηε δεκηνπξγία εθινγηθνχ θέληξνπ ζην ρσξηφ 

ηνπο, ην νπνίν απείρε αξθεηά απφ ην εθινγηθφ θέληξν Λενλάξηζζνπ φπνπ είραλ νξηζηεί λα 

ςεθίζνπλ είηε ηε κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ ζηε Γηαινχζα. Σν γεγνλφο φκσο φηη ην 

Λενλάξηζζν ήηαλ θεληξηθφηεξν ζεκείν απφ ηε Γηαινχζα αιιά θαη ην απμεκέλν θφζηνο γηα 

ηε δεκηνπξγία θέληξνπ ζην Ρηδνθάξπαζν, πνπ ζα εμππεξεηνχζε κηθξφηεξν αξηζκφ 

εθινγέσλ, θαη πνπ ζα μεπεξλνχζε, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Δθφξνπ εθινγήο 

ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λάξλαθαο - Ακκνρψζηνπ, ηηο 35 ιίξεο (δεκηνπξγία θαιπψλ, 

νδνηπνξηθά πξνεδξεχνληνο θιπ), απνηεινχζαλ εληζρπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ απφξξηςε 

ησλ αηηεκάησλ. Δληνχηνηο, ν Αξκνζηήο ππνζηήξημε ηε κεηαθίλεζε, θαη παξά ηηο 

αληηξξήζεηο ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ, δεκηνπξγήζεθε εθινγηθφ θέληξν ζην 

Ρηδνθάξπαζν, κεηά απφ 15 ρξφληα ζπλερφκελσλ αηηεκάησλ ησλ θαηνίθσλ.
192

 

 πκπεξαζκαηηθά, ελψ ν δηαρσξηζκφο ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ έγηλε ζε 

ζπλεξγαζία ησλ αμησκαηνχρσλ ζηε Λεπθσζία θαη ην ππνπξγείν Απνηθηψλ, κε ζηφρν ηε 

δηάζπαζε ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηε δηεπθφιπλζε επηινγήο ππνςεθίσλ κε 

ηνπηθηζηηθά θαη φρη πνιηηηθά θξηηήξηα θαη θαη’ επέθηαζε ηε κείσζε ηεο ηζρχνο ηνπ 

ελσηηθνχ θηλήκαηνο, ν θαζνξηζκφο ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ε επηινγή ησλ 

νηθηζηηθψλ ζπκπιεγκάησλ, ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη ζα ςήθηδαλ ζην θάζε έλα απφ απηά 

ήηαλ ελέξγεηεο πνπ αθέζεθαλ ζηα ρέξηα ησλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ ζην λεζί. Οη ελ 

ιφγσ θαηάινγνη αλαζεσξνχληαλ θαη δηνξζψλνληαλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη 

ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο θαη ε δεκηνπξγία νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ήηαλ 

ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία θέληξσλ εθινγήο ή ηε κεηαθνξά θνηλνηήησλ απφ έλα 

                                                             
189 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή Λάξλαθαο γηα κεηαθνξά ρσξηψλ ηεο επαξρίαο 

Ακκνρψζηνπ απφ ην Λεπθφλνηθν θαη ηε Βαηπιή πνπ ςήθηδαλ, ζην Βαξψζη, ψζηε λα κεηαθηλνχληαη εχθνια 

κε ην ζηδεξφδξνκν, ε νπνία ηειηθά εγθξίζεθε. Οη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ, φκσο, νξηζκέλσλ 

ρσξηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ Μαξαζφβνπλνπ θαη ησλ Γελάγξσλ, κε ην επηρείξεκα φηη ζα απμάλνληαλ ηα έμνδα 

κεηαθίλεζήο ηνπο, πέηπραλ ηελ επηζηξνθή ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: 

SA1:1621/1906. 
190

 Πηζαλή αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία εθινγηθψλ θέληξσλ ζα επέθεξε θαη ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, βι. ΚΑΚ: SA1:1453/1930. Πξαθηηθά ζχζθεςεο δηνηθεηψλ επαξρηψλ, 15-12-1930. 
191 Βι. ελδεηθηηθά ην αίηεκα ηνπ Γηνηθεηή Πάθνπ γηα κεηαθνξά ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ απφ ηε Υξπζνρνχ 

ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, φπνπ έδξεπε θαη αζηπλνκηθφο ζηαζκφο ζην ΚΑΚ: SA1:1621/1906. Δπηζηνιή 
Γηνηθεηή Πάθνπ πξνο Γηνηθεηή Λεκεζνχ, Πάθνο 29-8-1906. 
192 Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:1102/1921. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



184 
 

θέληξν ζε άιιν. Δληνχηνηο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχληαλ θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, νη ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ ζπρλφηεξεο, φπσο θαη ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ.          

 

 

 

ρεδηάγξακκα ΗΗ. πγθξηηηθφ ζρεδηάγξακκα ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ςεθνθφξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ. 

 

 

 

Δπαξρία Διιελνξζόδνμνη 

(Πιεζπζκόο) 

Αξηζκόο 

Μειώλ 

Μσακεζαλνί 

(Πιεζπζκόο) 

Αξηζκόο 

Μειώλ 

Λεπθσζία 42228 
52105 2 

13471 
16159 1 

Κεξχλεηα 9877 2688 

Λεκεζφο 22492 
41373 2 

5866 
15359 1 

Πάθνο 18881 9493 

Λάξλαθα 14434 
43151 2 

5381 
14871 1 

Ακκφρσζηνο 28717 9490 

ύλνιν  136629 6  46389 3 

 

Πίλαθαο V. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο θάζε επαξρίαο θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο κειψλ 

θαηά ζξήζθεπκα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή Biddulph, 24-12-1881. Πεγή: 

TNA: CO67/21/76. 

 

 

 

 

Δγγεγξακκέλνη 

ςεθνθφξνη 

Δθινγηθά 

θέληξα 

1883 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 
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Γηακέξηζκα 

(Nahieh) 

Διιελνξζόδνμνη 

(Πιεζπζκόο) 

Αξηζκόο 

Μειώλ Ννκ. 

πκβνπιίνπ 

Μσακεζαλνί 

(Πιεζπζκόο) 

Αξηζκόο 

Μειώλ 

Λεπθσζίαο 

(Πφιε) 

34194 2 13670 1 Οξεηλήο 

Κπζξέαο 

Μεζανξίαο 

Κεξχλεηαο 

33075 2 10790 1 
Λεχθαο 

Μφξθνπ 

Υξπζνρνχο 

Πάθνπ 

16744 1 

11577 1 

Κεινθεδάξσλ 

Απδήκνπ 

Λεκεζνχ 

18899 1 Δπηζθνπήο 

Κνηιαλίνπ 

Λάξλαθαο 14934 1 

10352 1 Ακκνρψζηνπ 
19283 1 

Καξπαζίαο 

ύλνιν 136629 8 46389 4 

 

Πίλαθαο VI. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο θάζε εθινγηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη ν αληίζηνηρνο 

αξηζκφο κειψλ θαηά ζξήζθεπκα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή Biddulph, 24-12-

1881. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλα ρσξηά ηεο επαξρίαο Ακκνρψζηνπ ζα κεηαθέξνληαλ ζηελ 

επαξρία Λάξλαθαο. Πεγή: TNA: CO67/21/76. 
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Ηζρύνλ ζύζηεκα (1923) Πξνηεηλόκελν ζύζηεκα 

Δθινγηθή 

πεξηθέξεηα 

Αξηζκόο 

κειώλ 

Δθινγηθή 

πεξηθέξεηα 

Αξηζκόο 

κειώλ 

Πιεζπζκόο 

1921 

Λεπθσζίαο θαη 

Κεξχλεηαο 
3 

Ναρηέο Ηδαιίνπ 

κε ηελ πφιε 

ηεο Λεπθσζίαο 

1 28923 

Ναρηέο 

Οξεηλήο 
1 17938 

Ναρηέδεο 

Λεχθαο θαη 

Μφξθνπ 

1 28129 

Δπαξρία 

Κεξχλεηαο 
1 18383 

Ακκνρψζηνπ 

θαη Λάξλαθαο 
3 

Ναρηέο 

Ακκνρψζηνπ 
1 20612 

Ναρηέδεο 

Μεζανξίαο θαη 

Καξπαζίαο 

1 30604 

Δπαξρία 

Λάξλαθαο 
2 26966 

Λεκεζνχ θαη 

Πάθνπ 
3 

Ναρηέο 

Λεκεζνχ 
1 22996 

Ναρηέδεο 

Απδήκνπ θαη 

Κνηιαλίνπ 

1 23525 

Ναρηέο Πάθνπ 1 13020 

Ναρηέδεο 

Υξπζνρνχο θαη 

Κεινθεδάξσλ 

1 18281 

 

Πίλαθαο VII. πγθξηηηθφο Πίλαθαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ ησλ 

εθινγηθψλ δηακεξηζκάησλ απφ ηνλ Stevenson κε ην ηφηε ηζρχνλ ζχζηεκα, 24 Οθησβξίνπ 

1923. Πεγή: TNA: CO67/210/53472. Δκπηζηεπηηθή επηζηνιή Stevenson πξνο Duke of 

Devonshire, Λεπθσζία 24-10-1923. 
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6. Ζ πξώηε λνκνζεηηθή πεξίνδνο (1883-1886): Ζ πεξίνδνο ηεο “ηξηκεξνύο 

ζπλεξγαζίαο” 

 

Δθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ  

 Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Αξκνζηή ζρεηηθά κε ηελ εηνηκαζία ησλ 

εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ηνλ Φεβξνπάξην 1883
193

 ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πξψηεο εθινγέο ζην λεζί γηα ηελ αλάδεημε κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Οη θάηνηθνη φκσο, νη νπνίνη ήηαλ αθφκα απιεξνθφξεηνη θαη ζε ζχγρπζε γηα 

ην πνηα ζα ήηαλ ηα εθινγηθά πξνζφληα, άξρηζαλ λα δηακαξηχξνληαη γηα ηνλ 

θεκνινγνχκελν απνθιεηζκφ απφ ηε δηαδηθαζία κεγάιεο κεξίδαο πνιηηψλ, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο ήηαλ θαη «ε κάιινλ αλεπηπγκέλε κεξίδα».
194

 Πέξαλ ηνχησλ, νη εθεκεξίδεο ηεο 

επνρήο έζεζαλ θαη ην δήηεκα ηεο αδπλακίαο ησλ γεσξγψλ λα απνπιεξψζνπλ ην θφξν 

βεξγί, κε απνηέιεζκα πνιινί λα θηλδπλεχνπλ λα ζηεξεζνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα.
195

 

Δληνχηνηο, απφ ηνπο 40,000 θνξνινγνχκελνπο, ηειηθψο ελεγξάθεζαλ ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (21,073),
196

 έλαο αξηζκφο ζεκαληηθφο αλ 

αλαινγηζηεί θάπνηνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ην ζχληνκν δηάζηεκα πνπ 

θαζνξίζηεθε γηα ηελ εηνηκαζία ηνπο. εκαληηθφ ξφιν πάλησο δηαδξακάηηζε θαη ην γεγνλφο 

φηη ε δηαδηθαζία απηή ήηαλ θαηλνχξγηα θαη, αθφκα, νη πξνζδνθίεο απφ ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην ήηαλ πςειέο.    

Ζ αξζξνγξαθία ηνπ Σχπνπ ηεο επνρήο θαινχζε ηνπο θαηνίθνπο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο εθινγέο, αθνχ πηζαλή «αδηαθνξία ή απάζεηα πεξί ηελ εμάζθεζηλ ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο (…) ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαδίθε ηνπ ιανχ εθείλνπ, απνγξάθνπζα ηνλ 

πνιηηηθφλ απηνχ ζάλαηνλ»,
197

 ελψ επηζήκαηλε θαη ηελ πηζαλφηεηα γηα «θαηαρξήζεηο, 

ξαδηνπξγίεο, θαιπνλνζείεο, απάηεο», πνπ ζα έπιεηηαλ ηελ αμηνπηζηία ησλ εθινγψλ.
198

 

Ζ πξνεθινγηθή πεξίνδνο θχιεζε νκαιά, κε θχξην ζεκείν ηξηβήο ηε ζέζε ησλ 

θιεξηθψλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Σν δήηεκα αλέδεημε πξψηε ε εθεκεξίδα Νένλ Κίηηνλ, ε 

νπνία θαινχζε ηνπο ςεθνθφξνπο λα κε ζηεξίμνπλ ηνπο θιεξηθνχο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη 

έπξεπε λα πεξηνξηζηνχλ ζηα εθθιεζηαζηηθά ηνπο θαζήθνληα, αθνχ πηζαλή εθινγή ηνπο ζα 

πξνθαινχζε «θαθήλ εληχπσζε (…), εάλ αληί Ννκνζεηηθνχ ψκαηνο εκάλζαλνλ νη Άγγινη 

φηη ζπλεθξνηήζακελ ηεξάλ ζχλνδνλ». Δπηπιένλ, ηνλίζηεθε ε κε ζπκβαηφηεηα ηεο 

                                                             
193

 The Cyprus Gazette, αξ. 99, 8-2-1883. Αλαδεκνζηεχηεθε θαη ζηελ εθ. ηαζίλνο, 6/18-2-1883. 
194 Δθ. ηαζίλνο, 31/12-2-1883. 
195 Δθ. ηαζίλνο, 9/21-4-1883.  
196 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 85. 
197 Δθ. ηαζίλνο, 13/25-3-1883. 
198 Δθ. ηαζίλνο, 6/18-2-1883. 
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ηεξνζχλεο κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνκκαηνθξαηία.
199

 Καηά ηεο ππνςεθηφηεηαο ησλ 

ηεξσκέλσλ ηάρζεθε θαη ε εθεκεξίδα ηαζίλνο κε πξσηνζέιηδφ ηεο άξζξν.
200

 Αληίζεηα, 

ππέξ ηάρζεθε ε εθεκεξίδα Αιήζεηα,
201

 ελψ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα άξζξα ζηηο δχν 

εθεκεξίδεο, φπνπ ηνληδφηαλ ε πξνζθνξά ηνπ θιήξνπ «ελ εκέξαηο δνπιείαο».
202

 

Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ δηαηάξαμε ηελ πξνεθινγηθή εξεκία ήηαλ ε ππνςεθηφηεηα 

ηνπ βξεηαλνχ δηνηθεηή Ακκνρψζηνπ Arthur Young, ν νπνίνο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

πξνθήξπμε πνπ επέηξεπε ηε δηεθδίθεζε ηεο βνπιεπηηθήο ζέζεο απφ «κε κσακεζαλνχο», 

έζεζε ππνςεθηφηεηα γηα ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ.
203

 Ζ είδεζε 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, κε ηνλ ηαζίλν λα ππνζηεξίδεη φηη 

ν Young ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ επηξξνή πνπ ηνπ έδηλε ε ζέζε ηνπ γηα λα εθιεγεί. Πην 

ζθιεξή ήηαλ ε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο Νένλ Κίηηνλ, ε νπνία έβιεπε θπβεξλεηηθή 

κεζφδεπζε πίζσ απφ ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ελψ θαηήγγεηιε σο «εθηάιηεο» θαη «πξνδφηεο», φζνπο Έιιελεο ηνλ 

πξφηεηλαλ.
204

 Παξά ηελ έληνλε θξηηηθή ζηνλ Σχπν, φκσο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Β. 

Πξσηνπαπάο, δελ έγηλε νπνηαδήπνηε θαηαγγειία ζηε δηνίθεζε γηα ηελ ελέξγεηά απηή,
205

 

είηε γηαηί δελ απνηεινχζε «παξάλνκε ελέξγεηα», είηε γηαηί δελ ππήξρε, αθφκε, 

νξγαλσκέλε πνιηηηθή θίλεζε ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ. 

 Σειηθά, αληίζεηα κε ηνπο θφβνπο πνπ εθθξάδνληαλ ηδηαίηεξα απφ ηελ εθεκεξίδα 

ηαζίλνο γηα κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην βνπιεπηηθφ αμίσκα,
206

 20 «κε κσακεζαλνί», 

δηαθφξσλ επαγγεικάησλ, δηεθδίθεζαλ ηηο ελλέα ζέζεηο (απφ έμη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο θαη Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ θαη νθηψ ζηε Λεκεζφ-Πάθν).
207

  

 Οη εθινγέο δηεμήρζεζαλ ζε ήπην θιίκα, αλ θαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 

πξνζέιεπζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηεο εθεκεξίδαο Νένλ Κίηηνλ: «Σν 

ελδηαθέξνλ φπεξ έδεημελ ν ιαφο ήην κέγα θαη ηε αιεζεία νπδείο μέλνο ζα παξεδέρεην φηη 

πξψηελ θνξάλ γίλνληαη εθινγαί ελ Κχπξσ».
208

 ηελ πξψηε εθινγηθή πεξηθέξεηα 

                                                             
199 «Πεξί Δθινγψλ», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 26/7-4-1883. 
200 Δθ. ηαζίλνο, 16/28-4-1883. 
201 «Ο Κιήξνο ελ ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ», εθ. Αιήζεηα, 14/26-5-1883. 
202 Βι. ελδεηθηηθά ην άξζξν «Ο Ηεξφο Κιήξνο θαη ην Ννκνζεηηθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 2/14-4-

1883, θαη εθ. ηαζίλνο, 9/21-4-1883. Ζ δηπιή δεκνζίεπζε νδήγεζε ζε θήκεο φηη ην άξζξν γξάθηεθε απφ ηνλ 

αξρηεπίζθνπν σθξφλην, γεγνλφο πνπ δηέςεπζε ν Έμαξρνο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Φηιφζενο, εθ. ηαζίλνο, 

16/28-4-1883. 
203

 Δθ. ηαζίλνο, 23/4-6-1883. 
204 «Κπβεξλεηηθφλ πξαμηθφπεκα», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 21/2-6-1883.  
205 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 84. 
206 Βι. ελδεηθηηθά εθ. ηαζίλνο, 1/13-5-1883, 8/20-5-1883, 23/4-6-1883.  
207 Γηα ηνπο ππνςήθηνπο βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π, ζζ. 84-85. 
208 «Ζ πξψηε ελ Κχπξσ ςεθνθνξία», εθ. Νένλ Κίηηνλ, 4/16-6-1883. 
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εθιέρζεθαλ νη Μηραήι ηαθαιιήο
209

 (έκπνξνο) θαη ηα αδέιθηα Παζράιεο θαη Δπζηάζηνο 

Κσλζηαληηλίδεο (δηθεγφξνο θαη θαζεγεηήο αληίζηνηρα). ηε δεχηεξε ν κεηξνπνιίηεο 

Κηηίνπ Κππξηαλφο, ν Εήλσλ Πηεξίδεο (έκπνξνο) θαη ν Θεφδσξνο Πεξηζηηάλεο (δηθεγφξνο). 

Σέινο ζηε Λεκεζφ-Πάθν εθιέρζεθαλ ν έκπνξνο Γεψξγηνο Μαιεθίδεο, ν ιφγηνο-έκπνξνο 

Γεκήηξηνο Νηθνιαΐδεο θαη, μαλά, ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ.
210

 ηηο αλαπιεξσκαηηθέο 

εθινγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Κηηίνπ απφ ηελ έδξα Λεκεζνχ-

Πάθνπ, ππήξμαλ ηξεηο ππνςήθηνη, κε ηειηθφ ληθεηή, κε ηεξάζηηα δηαθνξά, ηνλ έκπνξν 

Γεκνζζέλε Υαηδεπαχινπ.
211

  

 Απφ ηελ άιιε, νη Οζσκαλνί δελ επέδεημαλ αλάινγν ελδηαθέξνλ, αθνχ κφλν ζηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο έγηλαλ εθινγέο, κε ηξία άηνκα απφ ηε 

Λεπθσζία λα δηεθδηθνχλ ηελ έδξα, κε ληθεηή ηνλ Hussein Effendi.
212

 ηηο ππφινηπεο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο αλαδείρζεθαλ, άλεπ αλζππνςεθίσλ, ν Mehmet Ali Zehim Effenti 

ζηε Λάξλαθα-Ακκφρσζην θαη ν Ahmet Rashit Effendi ζηε Λεκεζφ-Πάθν.
213

  

Απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο ηνπ πξψηνπ αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, πέληε 

ήηαλ έκπνξνη, δχν δηθεγφξνη, έλαο αλψηεξνο θιεξηθφο θαη έλαο θαζεγεηήο, ελψ ζε απηφ 

εθπξνζσπνχληαλ κφιηο νη ηξεηο απφ ηηο έμη επαξρίεο (Λεπθσζία, Λεκεζφο, Λάξλαθα). 

εκαληηθφ ήηαλ επίζεο ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη απφ απηνχο είραλ ήδε πνιηηηθή πείξα, 

φπσο ν Πεξηζηηάλεο, βνπιεπηήο θαη ζην δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ν 

Υαηδεπαχινπ, κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λεκεζνχ θαη ν Πηεξίδεο, δήκαξρνο 

Λάξλαθαο.  

 Μέρξη ηε ιήμε ηεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ έγηλαλ αθφκα ηξεηο αλαπιεξσκαηηθέο 

εθινγέο, νη δχν ηνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν (1884) ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ηαθαιιή, ζηε 

ζέζε ηνπ νπνίνπ εθιέρζεθε ν δάζθαινο Ησάλλεο Παπιίδεο, ηεο παξαίηεζεο ηνπ 

Υαηδεπαχινπ, πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε ν Γεκήηξηνο Πηεξίδεο, έκπνξνο, ν νπνίνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ παξαηηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1885 θαη ζηε ζέζε ηνπ εθιέρζεθε ν επίζεο έκπνξνο 

σθξάηεο Φξαγθνχδεο.
214

    

 

 

 

                                                             
209 Πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαθεξφκελα πξφζσπα βξίζθνληαη ζηα ζρεηηθά ιήκκαηα ζην Α.Λ. Κνπδνπλάξεο, 

Βηνγξαθηθφλ, φ.π.  
210 Αλαιπηηθά εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 86-

93. 
211 KAK: SA1:6355. Δπηζηνιή Michell πξνο Warren, 20-7-1883. 
212 KAK: SA1:6298. Δπηζηνιή Inglis πξνο Warren, 28-5-1883. Γηα ηα απνηειέζκαηα βι. KAK: SA1:6334. 

Αλαθνξά Inglis, 12-6-1883. 
213 KAK: SA1:6299. Δπηζηνιή Cobham πξνο Warren, 29-5-1883 θαη Michell πξνο Warren, 29-5-1883. 
214 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 93-94. 
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Οη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

 Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ λεντδξπζέληνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηξηεηήο, ζπγθιήζεθαλ ηέζζεξεηο ζχλνδνη (1883-

1886), ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ ηξηψλ κεξψλ (έιιελεο θαη ηνχξθνη 

εθιεγκέλνη βνπιεπηέο, βξεηαλνί θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη-επίζεκα κέιε), κε ζηφρν ηε 

ζεκειίσζε ησλ βάζεσλ γηα ρξεζηή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ. Παξάιιεια, φκσο, 

παξαηεξήζεθαλ θαη ηα πξψηα ζεκεία αληηπνιηηεπηηθήο ζηάζεο εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ 

κειψλ.  

Ο Αξκνζηήο Biddulph, ήδε απφ ηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν, ζηελ πξψηε ζπλεδξία 

ηεο πεξηφδνπ,
215

 επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ κε ηελ 

θπβέξλεζε, γηα ηελ εθπξνζψπεζε νιφθιεξνπ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ θαη φρη ηελ 

εμππεξέηεζε θάπνηαο κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο θαηνίθσλ. Με απηή ηελ επηζήκαλζε, ε 

νπνία απνηεινχζε θαη ην θχξην πνιηηηθφ κήλπκα ηεο εηζαγσγηθήο ηνπ νκηιίαο, ν Biddulph 

πξνζπάζεζε απφ ηελ αξρή λα απνηξέςεη θπιεηηθέο δηακάρεο ή ηελ εμππεξέηεζε 

ζπκθεξφλησλ ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ηνπ λεζηνχ, ζε βάξνο ησλ πησρφηεξσλ ζηξσκάησλ. 

εκαληηθή, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ήηαλ ε παξνπζία κειψλ, πνπ ππεξέηεζαλ θαη ζην 

πξνεγνχκελν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, θάηη πνπ δήισλε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο 

δσήο ζην λεζί.
216

 Ο ελαξθηήξηνο ιφγνο ηνπ Biddulph ζεσξήζεθε απφ κεξίδα ηνπ Σχπνπ 

σο «απεηθφληζκα παηξηθψλ αηζζεκάησλ πξνο αγαπψκελα ηέθλα», θαιφο νησλφο δειαδή 

γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Βξεηαλψλ κε ην ηνπηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
217

   

Σν γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία ζπλεδξία ηνπ δηνξηζκέλνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πεξαηψζεθε κφιηο πέληε βδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ πκβνπιίνπ ήηαλ ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ ε πξψηε ζχλνδνο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη κεησκέλσλ 

εξγαζηψλ.
218

 Απφ απηή δηαθάλεθε φηη νη Βξεηαλνί ζα ηεξνχζαλ ηελ αλαινγηθή ζπκκεηνρή 

ησλ κειψλ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πκβνπιίνπ, αιιά θαη ην φηη νη εζληθνί δηαρσξηζκνί 

ζα δηαδξακάηηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπ.
219

 

Ζ αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ πξνο ηνλ Αξκνζηή εμέθξαδε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θαηνίθσλ γηα ηελ παξαρψξεζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε δηαβεβαίσζε γηα 

                                                             
215 Ζ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Αξκνζηή Biddulph βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/1. πλεδξία 21-6-1883. 

Γεκνζηεχζεθε θαη ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο βι. εθ. ηαζίλνο, 14/26-6-1883. 
216 Ζ αλαθνξά απηή επέθεξε δεκνζηνγξαθηθέο αληηδξάζεηο, αθνχ ζεσξήζεθε φηη ην λέν πκβνχιην δελ είρε 

θακηά ζρέζε κε ην δηνξηζκέλν, θηάλνληαο ζε ζεκείν λα ζεσξείηαη ε παξνπζία ησλ επηζήκσλ κειψλ σο έλα 

είδνο Άλσ βνπιήο, ζπλδέζκνπ ηεο εθηειεζηηθήο κε ηε λνκνζεηηθή εμνπζία. Βι. ην πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο 

εθ. ηαζίλνο, 29/11-7-1883.  
217 Δθ. ηαζίλνο, 19/1-7-1883. 
218 Ζ ηειεπηαία ζπλεδξία ηνπ παιαηνχ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ 1883, θαη 

ε πξψηε ηνπ λένπ ζηηο 21 Ηνπλίνπ 1883. Βι. ηα Πξαθηηθά ησλ ζρεηηθψλ ζπλεδξηψλ ζην TNA: CO69/1. 
219 Ζ επηηξνπή, ε νπνία επηιέγεθε γηα ηελ εηνηκαζία ηεο αληηθψλεζεο απνηειείην απφ δχν βξεηαλνχο, έλα 

νζσκαλφ θαη ηξεηο έιιελεο βνπιεπηέο. TNA: CO69/1. πλεδξία 21-6-1883.   
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ζπλεξγαζία ησλ εθιεγκέλσλ κε ηα επίζεκα κέιε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. ηε 

ζχληνκε απηή παξέκβαζε, εθθξάζηεθε, έζησ θαη δηαθξηηηθά, ε ειπίδα γηα επηπιένλ 

κεηαξξπζκίζεηο ζην κέιινλ, κεηά θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ παξαρσξήζεθε ζηνπο θαηνίθνπο 

απφ ηε Βξεηαλία γηα αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο δσήο ζην λεζί.
220

 

 Σν ζέκα είρε ηεζεί ήδε απφ ηε δεχηεξε ζπλεδξία, φηαλ, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αληηθψλεζε ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή, νξηζκέλνη έιιελεο βνπιεπηέο 

επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ αλαθνξά ηνπ 

βνπιεπηή Λεκεζνχ-Πάθνπ Γεψξγηνπ Μαιεθίδε έθεξε ηελ αληίδξαζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ 

ηέκκαηνο, ν νπνίνο ηφληζε φηη, αλ θαη ηέηνηεο κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ πηζαλέο ζην κέιινλ, 

εληνχηνηο, ζα ήηαλ αγλσκνζχλε, ιίγεο κέξεο κφιηο χζηεξα απφ ηελ παξαρψξεζε αηξεηνχ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα παξνπζηάδνληαη αηηήκαηα γηα επηπξφζζεηεο ζπληαγκαηηθέο 

ειεπζεξίεο. Με ηελ άπνςε ηνπ βξεηαλνχ αμησκαηνχρνπ ζπκθψλεζε θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ.
221

   

 Ο Σχπνο ηεο επνρήο παξαθνινπζνχζε απφ θνληά ηηο εμειίμεηο εληφο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ δεκνζηνγξάθνη παξαθνινπζνχζαλ ηηο ζπλεδξίεο θαη κε 

αληαπνθξίζεηο, ζπρλά κε νιφθιεξα ηα πξαθηηθά θαη κε αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο, 

ελεκέξσλαλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο 

ιαξλαθηψηηθεο εθεκεξίδαο ηαζίλνο, ζηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα πξαθηηθά ησλ δχν 

πξψησλ ζπλεδξηψλ ζηελ έθδνζή ηεο, εκεξνκελίαο 26
εο

 Ηνπλίνπ 1883, ηέζζεξηο κέξεο 

κφιηο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζηηο νπνίεο παξεπξέζεθε θαη ν ίδηνο ν εθδφηεο ηεο, Θ. 

Θενραξίδεο.
222

 Έρνληαο ππφςε ηα ηππνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο, αιιά θαη ηηο 

απνζηάζεηο, δηαθαίλεηαη ε ζεκαζία πνπ απέδηδαλ νη εθδφηεο ησλ εθεκεξίδσλ ζηo 

θνηλνβνπιεπηηθφ έξγν.   

Ζ πην ζεκαληηθή εξγαζία ηεο πξψηεο απηήο ζπλφδνπ ήηαλ ν θαζνξηζκφο θαη 

εηνηκαζία ησλ Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ ηνπ λένπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην πξνζρέδην 

ησλ νπνίσλ εηνηκάζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε. ηε ζπδήηεζε έγηλε πξνζπάζεηα ηφζν απφ 

ηα αηξεηά, φζν θαη απφ ηα επίζεκα κέιε γηα ηνλ, θαηά ην δπλαηφλ, πιεξέζηεξν θαζνξηζκφ 

ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ βνπιεπηψλ ζην επξχ θνηλφ, γηα λα ηπγράλνπλ ηεο 

                                                             
220 TNA: CO69/1. πλεδξία 22-6-1883, φπνπ δηαβάζηεθε θαη ε αληηθψλεζε πξνο ηνλ Αξκνζηή. Παξά ηηο 

αζζελείο αληηδξάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ εθηφο πκβνπιίνπ, ηδηαίηεξα γηα ηε κε θαηαγγειία ηεο 

ζπλερηδφκελεο πιεξσκήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη ηεο κεησκέλεο αληηπξνζψπεπζεο, αηηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

κφιηο ιίγν θαηξφ πξνεγνπκέλσο ζε ππνκλήκαηα, νη επηθξηηέο αληηιακβάλνληαλ ηε ιεπηή ζέζε ησλ 

βνπιεπηψλ, ελψ ηνπο αλαγλσξίζηεθε θαη ε αλαθνξά ηνπ αηηήκαηνο γηα κειινληηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Βι. 

ζρεηηθά Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 353-354.  
221 TNA: CO69/1. πλεδξία 22-6-1883.   
222 Δθ. ηαζίλνο, 14/26-6-1883. Γηα ηελ παξνπζία ηνπ Θενραξίδε ζηηο πξψηεο ζπλεδξίεο βι. εθ. ηαζίλνο, 

19/1-7-1883.  
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θξηηηθήο ηνπ. Σαπηφρξνλα φκσο έπξεπε λα θαζνξηζηνχλ πξφλνηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

«ηδησηηθφηεηαο» νξηζκέλσλ ζπλεδξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
223

 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε, 

αιιά θαη ν δηεθδηθεηηθφο ραξαθηήξαο πνπ επέδεημαλ νη αηξεηνί βνπιεπηέο ζρνιηάζηεθαλ 

ζεηηθά απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο.
224

 Μεηά απφ αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο, 

νη Καλνληζκνί εγθξίζεθαλ θαη αθνχ εθηππψζεθαλ, παξαρσξήζεθαλ ζηνπο βνπιεπηέο.  

ηελ πξψηε απηή εηήζηα ζχλνδν ζπδεηήζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ ηξεηο λφκνη, πέξαλ 

ησλ Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ, ελψ έλαο θαηαςεθίζηεθε. ινη νη λφκνη είραλ ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, ελψ νη παξεκβάζεηο ησλ αηξεηψλ 

βνπιεπηψλ, ζηεξηγκέλεο ζηελ εκπεηξία απφ ηε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, 

ήηαλ ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθέο.  

Δληνχηνηο, παξνπζηάζηεθε θαη ε πξψηε ζνβαξή δηαθσλία κεηαμχ ησλ αηξεηψλ θαη 

ησλ επηζήκσλ κειψλ θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

«Οξθαληθψλ πεξηνπζηψλ». χκθσλα κε απηφλ, ηα επαξρηαθά δηθαζηήξηα απνθηνχζαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηχρε πεξηνπζηψλ ησλ κε κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ 

(ηα Sheri Courts ήηαλ αξκφδηα γηα ηα αληίζηνηρα κνπζνπικαληθά). Οη έιιελεο βνπιεπηέο 

δηαθψλεζαλ κε ηελ έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, κε πξσηεξγάηε ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ – 

πξνθαλψο επεηδή ε Δθθιεζία είρε ηνλ πξψην ιφγν κέρξη ηφηε γηα ηελ ηχρε ησλ πεξηνπζηψλ 

απηψλ – θαηαςεθίδνληάο ηνλ, ελψ νη Σνχξθνη απείραλ, αδπλαηψληαο λα ππνζηεξίμνπλ 

θάπνηα απφ ηηο δχν πιεπξέο. Οη Βξεηαλνί, πξνβιέπνληαο ηελ θαηαςήθηζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, πξνζπάζεζαλ, αλεπηηπρψο, λα αζθήζνπλ πίεζε πξνο ηνπο Σνχξθνπο, 

ππελζπκίδνληάο ηνπο φηη δελ εθπξνζσπνχζαλ κηα ηάμε θαηνίθσλ, αιιά νιφθιεξν ην ιαφ 

πνπ ηνπο εμέιεμε.
225

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε πξψηε, ζχληνκε λνκνζεηηθή πεξίνδνο (δηήξθεζε κφιηο νθηψ 

κέξεο) ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζεβαζκφ θαη ελέξγεηεο αβξφηεηαο ηφζν κεηαμχ ησλ αηξεηψλ 

θαη ησλ επίζεκσλ κειψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ βνπιεπηψλ.
226

 Ζ 

άξηζηε απηή ζπλεξγαζία είρε σο επηζηέγαζκα ηελ πξφηαζε ηνπ Εήλσλα Πηεξίδε θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηεο απφ ηνλ Mehmet Ali Effenti, γηα ςήθηζκα, κε ην νπνίν εθθξάζηεθαλ νη 

επραξηζηίεο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο πξνο ηνλ Αξκνζηή γηα ηελ «ακεξφιεπηε πξνεδξία 

                                                             
223 Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο W. Collyer, ζηελ πξφηαζε ηνπ Γ. 

Μαιεθίδε, γηα κπζηηθή ςεθνθνξία, κέζσ θάιπεο, γηα θνηλνβνπιεπηηθέο επεξσηήζεηο, ηνλίδνληάο ηνπ φηη 

είλαη δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα γλσξίδνπλ ηη ςεθίδεη ν θάζε εθπξφζσπνο ηνπο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Βι. TNA: CO69/1. πλεδξία 23-6-1883.   
224

 Βι. ελδεηθηηθά εθ. ηαζίλνο, 19/1-7-1883. 
225 TNA: CO69/1. πλεδξία 27-6-1883.   
226 χκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν (πνιχ πηζαλφλ λα ήηαλ ν ίδηνο ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Θ. Θενραξίδεο), 

ηφζν ν κηθξφο αξηζκφο, φζν θαη ε ζεκαηηθή ησλ θαηαηεζεηκέλσλ, πξνο ςήθηζε, λνκνζρεδίσλ, απνδεηθλχεη 
φηη απηά ηέζεθαλ «εηο ηελ βνπιεπηηθήλ ηξάπεδαλ ή ράξηλ παηδηάο ή πξνο δνθηκαζίαλ ησλ παξαθαζεκέλσλ». 

Βι. εθ. ηαζίλνο, 29/11-7-1883 θαη 24/5-1-1884.   

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



193 
 

ηνπ» θαη ηε ζηήξημε πξνο ηα αηξεηά κέιε, αιιά θαη γηα ηε βνήζεηα ησλ ππνινίπσλ 

επηζήκσλ κειψλ.
227

     

Ζ δεχηεξε λνκνζεηηθή πεξίνδνο, ην 1884, ε πξψηε πνπ ζα αζθνχζε ζεκαληηθφ, 

πνζνηηθά, θνηλνβνπιεπηηθφ έξγν, αλακελφηαλ απφ κεξίδα ηνπ Σχπνπ «εθζχκσο θαη κεη’ 

ελδηαθέξνληνο»
228

. Ο βνπιεπηήο Λεκεζνχ – Πάθνπ Γεψξγηνο Μαιεθίδεο ήδε απφ ηηο 

αξρέο Φεβξνπαξίνπ, κε αλνηθηή επηζηνιή ηνπ κέζσ ησλ εθεκεξίδσλ ελεκέξσζε ηνπο 

εθινγείο ηνπ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνηίζεην λα πξνβεί εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ζχλνδν. Χο έλα είδνο πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ, ν ιεκεζηαλφο βνπιεπηήο 

ζρνιίαζε ηα ήδε δεκνζηεπκέλα λνκνζρέδηα, ελψ παξνπζίαζε θαη επηπξφζζεηεο πξνηάζεηο 

γηα λνκνζρέδηα πνπ ζα πξφηεηλε ν ίδηνο. Ήηαλ κηα ζεκαληηθή ελέξγεηα, ζηα πιαίζηα ηεο 

«νθεηιφκελεο αλαθνξάο» ησλ βνπιεπηψλ πξνο ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ 

επαλαιήθζεθε νχηε απφ ηνλ ίδην, νχηε ηελ κηκήζεθαλ νη ππφινηπνη ζπλάδειθνί ηνπ.
229

  

Ζ ζχλνδνο άξρηζε κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Αξκνζηή, ζηελ ελαξθηήξηα 

ηνπ νκηιία. Ο Biddulph, αθνχ παξνπζίαζε ηελ αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε ζην λεζί ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ηφζν ζην εκπφξην, φζν θαη ζηε δεκφζηα πγεία, δήισζε ηελ πξφζεζε 

ηεο θπβέξλεζήο ηνπ γηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. ηα πιαίζηα απηά δεζκεχηεθε γηα ηελ θαηάξγεζε δχν θφξσλ: ηεο 

εμαίξεζεο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηε δεθάηε ζηα ζηαθχιηα,
230

 κε ηηο 

απψιεηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα θαιχπηνληαη απφ επηπιένλ θνξνινγία πνπ ζα 

επηβαιιφηαλ κε ηα πξνηεηλφκελα, πξνο ςήθηζε, λνκνζρέδηα.
231

 Οη δειψζεηο ηνπ Αξκνζηή 

έγηλαλ δεθηέο κε θαρππνςία απφ ηνπο θαηνίθνπο, θαζψο ζεψξεζαλ φηη πξνζπαζνχζε λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο θφξνπο απηνχο κε άιινπο «επί αζθαιεζηέξσλ πξνζφδσλ, ε 

είζπξαμηο ησλ νπνίσλ δελ απήηεη δαπάλαο πνιιάο»
232

.  

 Οη βνπιεπηέο, ζηελ αληηθψλεζή ηνπο επραξίζηεζαλ θαη πάιη ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ. Δληνχηνηο, έρνληαο 

δηαλχζεη ηελ πξψηε, «επηκνξθσηηθή», εηήζηα ζχλνδν, ε απάληεζή ηνπο ήηαλ ειαθξψο πην 

δηεθδηθεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε. Γξαηηφκελνη ηεο επθαηξίαο ηεο πξφηαζεο γηα 

θαηάξγεζε ηεο δεθάηεο ζηα ζηαθχιηα, δήηεζαλ ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

                                                             
227 TNA: CO69/1. πλεδξία 29-6-1883.   
228 Δθ. ηαζίλνο, 24/5-1-1884. Βι. επίζεο, εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21/2-2-1884. 
229 Δθ. Αιήζεηα, 28/9-2-1884 θ.ε. Σν άξζξν κε ηελ πξνηξνπή πξνο ηνπο βνπιεπηέο γηα παξνπζίαζε ησλ 

πξνζέζεψλ ηνπο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ βξίζθεηαη ζηελ εθ. ηαζίλνο, 24/5-1-1884. 
230

 Ζ αδηθία ζηε ζπιινγή ηεο δεθάηεο επί ησλ ζηαθπιηψλ επηζεκάλζεθε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

βξεηαληθήο θαηνρήο. Βι. Robert Hamilton Lang, «Κχπξνο Η», ζην Κ. Γεκεηξίνπ (εηζ.-επ.), Δπί Αλάζζεο 

Βηθησξίαο, φ.π., ζζ. 93-94.  
231 TNA: CO69/1. πλεδξία 14-2-1884. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε θαη ζρφιηα επί απηνχ βι. Φ. Εαλλέηνο, 
Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 391-393.  
232 Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 392-393. 
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δεθάηεο
233

, έλα αίηεκα πνπ ζα βνεζνχζε φιν ην λεζί, ε νηθνλνκία ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

γεσξγηθή.
234

 Σν αίηεκά ηνπο πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ λένπ Αξρηινγηζηή James 

Alexander Swettenham, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ απνβηψζαληα W. Corby. Ο 

λεναθηρζείο αμησκαηνχρνο δήηεζε ηελ αθαίξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, αθνχ δελ 

ήηαλ ζπλεζηζκέλν λα ηίζεληαη αηηήκαηα, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαλ ζηελ νκηιία ηνπ 

Αξκνζηή. Ο Κηηίνπ Κππξηαλφο δήισζε φηη ζηφρνο φζσλ ηελ πξφηεηλαλ, δελ ήηαλ ε 

«εζηκνηππία», αιιά ην θνηλφ αίζζεκα, πεηπραίλνληαο κεηά απφ ςεθνθνξία, ηελ εηζαγσγή 

ηεο ζηελ αληηθψλεζε. Πέξαλ απηνχ φκσο, φπσο επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνλ Φ. Εαλλέην, ε 

αληαπάληεζε «είλαη πεληρξά εηο εηζεγήζεηο αμίαο ιφγνπ».
235

  

 Ζ δηαθαηλφκελε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηα αηξεηά κέιε θαη ηνλ λέν Αξρηινγηζηή, 

δελ είρε αλάινγε άκεζε ζπλέρεηα, αθνχ νη ζπλεδξίεο θχιηζαλ ζρεηηθά νκαιά. πσο ήηαλ 

θπζηθφ, ππήξμαλ κεξηθέο δηρνγλσκίεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπδήηεζε γηα λνκνζρέδηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ επηβνιή θνξνινγηψλ, εληνχηνηο, δελ δηαηαξάρζεθε ην θιίκα ζπλεξγαζίαο 

πνπ ππήξρε εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
236

 Αληίζεηα, ε ζπλεηζθνξά ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ, 

κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ππφ ςήθηζε λνκνζρέδηα, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ 

πξνζθεξφηαλ ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, θάηη πνπ απνπζίαδε απφ απηά.
237

      

 Άμηα αλαθνξάο είλαη ε πιεζψξα λνκνζρεδίσλ πνπ πξνηάζεθαλ θαηά ηε δεχηεξε 

ζχλνδν απφ ηα αηξεηά κέιε, ηδηαίηεξα απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλφ, θάηη πνπ 

θαλεξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη ηελ αδπλακία ησλ 

βξεηαληθψλ αξρψλ λα εληνπίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ ηα άκεζα πξνβιήκαηα ζην λεζί. 

Αλάκεζα ζε άιια, πξνηάζεθε λνκνζρέδην γηα δεκηνπξγία ζψκαηνο αγξνθπιαθήο
238

 θαη 

                                                             
233 Ζ δεθάηε, ε απνθνπή δειαδή ηνπ 1/10 ηεο νπνηαδήπνηε, παξαγσγήο ήηαλ κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο 

εζφδσλ, ηφζν ηεο νζσκαληθήο, φζν θαη ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο ζην λεζί. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν πεξηφδσλ ήηαλ φηη θαηά ηελ πξψηε, νη «δεθαηίεο» παξαρσξνχληαλ κε πξνζθνξέο ζε ελδηαθεξφκελνπο, νη 

νπνίνη αλαιάκβαλαλ λα ηηο ζπιιέμνπλ, θάηη πνπ θαηάξγεζε ε δεχηεξε. Γηα ηε δεθάηε θαη ηηο άιιεο 

θνξνινγίεο πνπ ππήξραλ ζηελ Κχπξν θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηα πξψηα ηεο 

Αγγινθξαηίαο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 61-67, G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 

25-28, C. Orr, Cyprus, φ.π., ζζ. 79-94. 
234 Βι. ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζην TNA: CO69/1. πλεδξία 16-2-1884. Σν ελ ιφγσ δήηεκα απαζρνινχζε 

θαη ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, πνπ αλαθεξφηαλ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο δεθάηεο, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ λνκνζρεδίσλ γηα ηε δεθάηε ησλ ζηαθπιηψλ. Βι. ελδεηθηηθά ηα άξζξα ζηελ εθ. Αιήζεηα, 

9/21-1-1884 θαη 14/26-1-1884.      
235 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 394-396. 
236 Βι. ελδεηθηηθά TNA: CO69/1. πλεδξίεο 18 θαη 19-2-1884.    
237 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ Γ. Νηθνιαΐδε φηη, αλ επηβαιιφηαλ ζηε ζέζε ηεο 

δεθάηεο, ν θφξνο εμαγσγήο ζηηο ζηαθίδεο κεηά ηνλ Μάξηην 1884, νη ζηαθηδνπαξαγσγνί ζα ππνρξεψλνληαλ 

λα πιεξψζνπλ θαη ηνπο δχν θφξνπο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ, TNA: 

CO69/1. πλεδξία 19-2-1884.    
238 TNA: CO69/1. πλεδξία 3-3-1884. Ζ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο γηα ην λνκνζρέδην πεξί αγξνθπιάθσλ 

κέρξη ηελ επφκελε ζχλνδν, αιιά θαη ε δεκνζίεπζή ηνπ ζηνλ ηχπν, (εθ. Αιήζεηα, 3/15-11-1884 θ.ε.) έδσζε 

ηελ επθαηξία λα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Βι. ελδεηθηηθά ζηελ εθ. 
Αιήζεηα, ηα άξζξα κε ηίηιν «Πεξί Αγξνθπιάθσλ», 24/6-12-1884 θαη 22/3-1-1885, «Σν πεξί αγξνθπιαθήο 

λνκνζρέδ. ηεο Α.Π.», 15/27-12-1884 θαη 22/3-1-1885.  
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γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ηεο δεθάηεο
239

. Αληίζεηα, ν βνπιεπηήο Γεκήηξηνο 

Νηθνιαΐδεο πξφηεηλε ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο γηα ηελ εηνηκαζία λνκνζρεδίνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ εθπαίδεπζε. Σα επίζεκα κέιε δηαθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε, αθνχ ζα πξφζζεηε 

επηπιένλ βάξνο ζηνπο ήδε επηβαξπκέλνπο βνπιεπηέο, αιιά θαη γηα απνθπγή βηαζηηθήο 

λνκνζεζίαο, αληηπξνηείλνληαο ηελ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζή ηνπ ζε κειινληηθή 

ζχλνδν.
240

  

 Αμηνπξφζεθηε είλαη επίζεο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ θαη αλαθνξψλ 

νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ, θπξίσο θαηνίθσλ ρσξηψλ, πνπ παξνπζίαδαλ νη βνπιεπηέο ελψπηνλ 

ηνπ πκβνπιίνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα αηξεηά κέιε δελ ελδηαθέξνληαλ λα 

παξνπζηάδνπλ αηηήκαηα θαηνίθσλ κφλν ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, θάηη πνπ 

ζθηαγξαθεί θαη ην ραξαθηήξα ηεο πξψηκεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ λεζηνχ.
241

   

πσο ζα δηαθαλεί θαη παξαθάησ, ε θχξηα αληηπνιηηεπηηθή ελέξγεηα απφ πιεπξάο 

αηξεηψλ κειψλ αζθείην θαηά ηε ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ λεζηνχ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ πξψηε απφπεηξα ειέγρνπ ησλ εμφδσλ 

ηεο θπβέξλεζεο έγηλε θαηά ηε ζχλνδν ηνπ 1884, φηαλ, γηα πξψηε θνξά, θαηαηέζεθε γηα 

έγθξηζε ν πξνυπνινγηζκφο ζην πκβνχιην. Αλ θαη ηα αηξεηά κέιε ζπλαίλεζαλ ζηελ 

έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, πξφηεηλαλ παξάιιεια θαη ηε ζχζηαζε επηηξνπήο γηα 

ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ άξζξσλ ηνπ, παξά ηελ αξλεηηθή άπνςε ηνπ Αξκνζηή.
242

 Οη 

βνπιεπηέο, αμηνινγψληαο θαη ηελ εξγαζία ηνπ θάζε ηκήκαηνο μερσξηζηά, πξνέβεζαλ ζε 

θαηάζεζε ςεθίζκαηνο κε πξνηάζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο ζην λεζί. Έηζη, ζε θάπνηνπο ηνκείο πξφηεηλαλ κεηψζεηο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία επαλαπιήξσζεο ησλ ζέζεσλ, ζε άιινπο αχμεζε κηζζψλ, ηελ 

θαηάξγεζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ θαη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηδηψηεο, αθφκα θαη ηελ 

πξφζιεςε ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ζέκαηα φκσο πνπ άπηνληαλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, ηεο εθηειεζηηθήο δειαδή εμνπζίαο. Σέινο, 

ηέζεθε θαη ην ζέκα ηεο πξφζιεςεο ηζαγελψλ ππαιιήισλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, αίηεκα πνπ ζα επαλαιακβαλφηαλ ζπλερψο.
243

   

                                                             
239 Γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηεο δεθάηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαλ βι. Robert Hamilton Lang, 

«Κχπξνο ΗΗ», Κ. Γεκεηξίνπ (εηζ.-επ.), Δπί Αλάζζεο, φ.π., ζζ. 111-117. Σν δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ηεο ηέζεθε θαη ζην ππφκλεκα ηνπ 1879, βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 

153-154.  
240 TNA: CO69/1. πλεδξία 3-3-1884. 
241 Βι. ελδεηθηηθά TNA: CO69/1. πλεδξία 6-3-1884, φπνπ ν βνπιεπηήο Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ έζεζε αίηεκα ησλ θαηνίθσλ Κεξχλεηαο. 
242 Γηα ηελ άπνςε ηνπ Αξκνζηή βι. KAK: SA1:3625/1884, Δπηζηνιή Biddulph πξνο Earl of Derby, 

Λεπθσζία 25-3-1884, φπνπ επηζπλάπηεηαη θαη ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο. Ζ έθζεζε δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ εθ. 

Αιήζεηα, 24/5-4-1884. 
243 Γηα ηηο πξνηάζεηο ηηο ζρεηηθήο επηηξνπήο, αιιά θαη ηα ηειηθά εγθξηζέληα πνζά βι. TNA: CO69/1. 

πλεδξία 18-3-1884. 
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 κσο, παξά ηε ζνβαξή πξνεηνηκαζία θαη ηηο ζεκαληηθέο πξνηάζεηο ησλ αηξεηψλ 

κειψλ, ε θπβέξλεζε δελ έιαβε θαλέλα κέηξν, κε απνηέιεζκα, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ην επφκελν έηνο (1885), λα μεζπάζεη αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ Αξκνζηή 

θαη ηνπ Κηηίνπ Κππξηαλνχ. Ο Κχπξηνο ηεξάξρεο παξαηήξεζε κε ιχπε ηνπ ηελ αδπλακία 

ηεο θπβέξλεζεο γηα «εμνηθνλφκεζε έζησ θαη δέθα ιηξψλ» απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο, θαη δηεξσηήζεθε γηαηί δελ πηνζεηήζεθε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ησλ 

αηξεηψλ κειψλ. Ο Αξκνζηήο ηφληζε κε ζθιεξφ ηξφπν φηη ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ ζα 

γηλφηαλ απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, ιακβάλνληαο απιά ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ, ελψ αλαθεξφκελνο ζηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζην πκβνχιην δήισζε φηη απηή ήηαλ κηα πνιχ θηιειεχζεξε θίλεζε, 

δειψλνληαο έκκεζα ηε δηαθσλία ηνπ γηα απηή.
244

 

Ζ αλάγθε γηα κεηψζεηο κηζζψλ, αιιά θαη πην αθξαία κέηξα, φπσο ε θαηάξγεζε ηεο 

ζέζεο ηνπ επαξρηαθνχ δηνηθεηή Λεπθσζίαο, θαη άιισλ ζέζεσλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ, 

ηέζεθε απφ ηα αηξεηά κέιε θαη θαηά ηελ θαη’ άξζξνλ ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

1885, κε ηε δηαθσλία ηνπ Γεκήηξηνπ Πηεξίδε, πνπ ηάρζεθε κε ηα επίζεκα κέιε. Ζ 

ελέξγεηά ηνπ θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αξζξνγξάθσλ ησλ εθεκεξίδσλ, νη 

νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηελ απφθαζε ηνπ γεξαηνχ πνιηηεπηή λα 

ηαρζεί κε ην κέξνο ησλ Βξεηαλψλ, ελψ θαηεγνξήζεθε θαη γηα «θηιαγγιηζκφ». Τπήξραλ 

βέβαηα θαη νη κεηξηνπαζέζηεξνη, νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ ηνλ ιαξλαθέα βνπιεπηή, κε ηε 

δηθαηνινγία φηη, ζε πεξίπησζε θαηαςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην πκβνχιην ζα 

δηαιπφηαλ θαη δελ ζα ςεθίδνληαλ άιινη, ζεκαληηθφηεξνη, λφκνη. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

ζεκεηψζεθε ηφζν έληνλε αληηπαξάζεζε ζηελ αξζξνγξαθία ηεο επνρήο γηα ελέξγεηα ελφο 

βνπιεπηή εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηηο εθεκεξίδεο λα ρσξίδνληαη ζε ζηξαηφπεδα 

ππνζηήξημεο (εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ θαη άιπηγμ) θαη θαηαδίθεο (Αιήζεηα).
245

    

Σα πλεχκαηα είραλ βέβαηα νμπλζεί απφ ην πξνεγνχκελν έηνο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

πξφηαζεο ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ηεο δεθάηεο. ε 

κηα αλαθνξά ηνπ ν λένο Αξρηινγηζηήο κίιεζε κε κεησηηθά ιφγηα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, επηζεκαίλνληαο ηε ιαλζαζκέλε δαλεηνιεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε, θάηη πνπ εμήςε ηα εζληθά αηζζήκαηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ. Ο Γεψξγηνο 

Μαιεθίδεο αλέθεξε, πξνηνχ ηνλ δηαθφςεη ν Αξκνζηήο, φηη «ν ζπλδέσλ ηελ Κχπξνλ κεηά 

                                                             
244 TNA: CO69/1. πλεδξία 11-2-1885. 
245 TNA: CO69/1. πλεδξίεο 3 θαη 4-3-1885. Ζ αληηπαξάζεζε γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ Πηεξίδε ζπλερίζηεθε γηα 

πνιχ θαηξφ, θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλφδνπ. Αξλεηηθά ζρφιηα ελαληίνλ ηνπ βι. ζε άξζξα απφ ηε Λεκεζφ, ηε 

Λεπθσζία θαη ηελ Πάθν ζηελ εθ. Αιήζεηα, 16/28-3-1885 θαη ηε Λάξλαθα ζηελ εθ. Αιήζεηα, 21/2-4-1885 

θ.ε. ελψ γηα ελδεηθηηθά άξζξα ππνζηήξημήο ηνπ, εθ. άιπηγμ, 6/18-3-1885, Φσλή ηεο Κχπξνπ, 9/21-3-1885 

θαη 6/18-4-1885 θ.ε. Βέβαηα ε ππνζηήξημε ή θαηαδίθε ηνπ απφ ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδεο δελ ήηαλ άζρεηε 
κε ηηο επεξρφκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, θαη ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ππνςεθίσλ απφ θάζε κία. Γηα 

ην ζέκα βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 430-431.  
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ηεο Διιάδνο δεζκφο είλαη ηεξφο», ελψ ν Θεφδσξνο Πεξηζηηάλεο ηφληζε φηη ηα ιφγηα ηνπ 

Swettenham πξνθάιεζαλ ιχπε ζηα ειιεληθά κέιε. Σέινο ζηελ αληηπαξάζεζε, πξνηνχ 

θνπληψζεη, έβαιε ν ίδηνο ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο δηαβεβαίσζε ηνπο βνπιεπηέο φηη ζηφρνο 

ηνπ βξεηαλνχ ζπλαδέιθνπ ηνπο δελ ήηαλ λα πιεγψζεη ηα αηζζήκαηά ηνπο.
246

 Δληνχηνηο, ην 

επεηζφδην απηφ επέθεξε δηάθνξεο αληηδξάζεηο φηαλ γλσζηνπνηήζεθε, ηφζν κε άξζξα ζηνλ 

Σχπν,
247

 φζν θαη κε αλνηθηέο επηζηνιέο. Δλδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ 

θαη ε γλσζηή επηζεηηθή επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ν ρνιάξρεο Λεκεζνχ Αλδξέαο 

Θεκηζηνθιένπο ζηνλ Αξρηινγηζηή, κε ηελ νπνία ηνλ απνθαινχζε «ήθηζηα επγελή θαη νπρί 

αληάμηνλ ηέθλνλ ηεο επγελνχο Αιβηψλνο».
248

 

 Σν επεηζφδην αιιά θαη νη αληηδξάζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο κηαο θνηλσλίαο κε 

εζληθέο επαηζζεζίεο, ε νπνία έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα γηα ηελ πνιηηηθή ηεο αλάπηπμε. 

Ζ αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα εθδήισζε ηνπ εζληθνχ αηζζήκαηνο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 

ππνδνρή ηνπ ειιεληθνχ πνιεκηθνχ πινίνπ «Ναχαξρνο Μηανχιεο» ζην λεζί ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα, θαη ν κεγαινπξεπήο ενξηαζκφο ηεο εζληθήο επεηείνπ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ,
249

 

ραξαθηεξίδεη ηελ πξψηκε απηή θάζε ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηελ Κχπξν. 

 Πέξαλ ηνπ επεηζνδίνπ απηνχ, ε ελέξγεηα ηεο θπβέξλεζεο λα απνζχξεη ην 

λνκνζρέδην γηα ηε βειηίσζε ησλ δξφκσλ ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, κε ηε δηθαηνινγία φηη 

κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ, απηφ πιένλ δελ ζα ήηαλ εθαξκφζηκν, εθηφο 

απφ ηελ έληαζε πνπ δεκηνχξγεζε, ππνδείθλπε θαη ηε ζεκαζία πνπ έδηλαλ νη αξρέο ζην 

πκβνχιην, αιιά ήηαλ θαη έλα πξψηκν δείγκα δεζπνηηζκνχ θαη άξλεζεο ησλ Βξεηαλψλ λα 

απνδερζνχλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν απφ ηνπο ηζαγελείο βνπιεπηέο. Ζ πίεζε πνπ 

αζθήζεθε ζηνπο βνπιεπηέο, ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ παξφκνηεο ελέξγεηεο, κέζσ ηνπ 

ππαηληγκνχ ηνπ Αξκνζηή ζην πιήγκα πνπ επέθεξε γηα ηνπο ρσξηθνχο ε απφζπξζε, κε 

επζχλε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ελφο λνκνζρεδίνπ πνπ ζα βειηίσλε ηηο εξγαζηαθέο θαη 

βηνηηθέο ζπλζήθεο,
250

 πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ. Ο Κχπξηνο 

ηεξάξρεο, ν νπνίνο θαζηεξσλφηαλ σο ν καρεηηθφηεξνο ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ, 

ραξαθηήξηζε ηελ απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ απφ ηνλ Αξκνζηή «σζάλ λα εκθαλίζηεθε 

                                                             
246 TNA: CO69/1. πλεδξία 28-3-1884. Γηα ην «επεηζφδην νπέηεγρακ» βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 

396-397. 
247 Βι. ελδεηθηηθά, εθ. Αιήζεηα, 27/10-3-1884, 31/12-4-1884 θαη εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/5-4-1884. Δπίζεο, 

«Ζ ελ ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ Βιαζθεκία», εθ. Αιήζεηα, 24/5-4-1884, άξζξν πνπ εθδφζεθε θαη ζε 

εηδηθφ παξάξηεκα ηεο εθεκεξίδαο πνπ θπθινθφξεζε ζηε Λεκεζφ. 
248

 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 396-397. Γεκνζηεχζεθε θαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 24/5-4-1884. Γηα 

ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ Swettenham, βι. Justin Corfield, Historical Dictionary of Singapore, United 

Kingdom 2011, ζει. 257.  
249 Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 397-398, φπνπ αλαθέξνληαη θαη άιιεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο «εζληθψλ 
επηδείμεσλ». 
250 Παξφκνηα άπνςε δηαηππψζεθε θαη απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο. Βι. ελδεηθηηθά, εθ. Αιήζεηα, 21/3-5-1884. 
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ηέξαο ζε θσιηά ρειηδνληψλ».
251

 Απφ ηελ άιιε βέβαηα, βξεηαλνί αξζξνγξάθνη επέξξηπηαλ 

ηελ επζχλε ζηελ «πεηζκαηηθή άξλεζε θαη επηθπιαθηηθφηεηα ησλ λεζησηψλ» έλαληη ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ησλ θπβεξλψλησλ.
252

   

ηελ ίδηα ζπλεδξία (28-3-1884) εκθαλίζηεθε θαη ην πξψην αίηεκα κε θπιεηηθφ 

ραξαθηήξα, ην νπνίν φκσο δελ δηαηάξαμε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. Ο βνπιεπηήο Rashid Effendi κε πξφηαζή ηνπ δήηεζε ηoλ, κε βάζε ηελ 

αλαινγία πιεζπζκνχ, δηνξηζκφ κνπζνπικάλσλ γηα ηε ζπιινγή θφξσλ θαη ηεο δεθάηεο. 

χκθσλα θαη κε ηνπο ηξεηο κνπζνπικάλνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ ηελ 

πξφηαζε, ήηαλ κεξνιεπηηθφ ζηε κηα θνηλφηεηα λα δίλνληαη «ηα γιπθά θαη ζηελ άιιε ηα 

μεξφςσκα». Οη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη απαληψληαο, ηφληζαλ φηη φιεο νη πξνζιήςεηο 

γίλνληαλ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα άδηθν γηα θάπνηνπο 

ρξηζηηαλνχο λα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα θπιεηηθνχο ιφγνπο, ππνζηεξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη θαηαγγειία πεξί ηνπ αληηζέηνπ, γηα ππεξίζρπζε δειαδή ησλ 

κνπζνπικάλσλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, έθηαζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ. Παξά ηηο 

δηαβεβαηψζεηο θαη ηνπ Αξκνζηή, νη Σνχξθνη βνπιεπηέο δελ απέζπξαλ ηελ πξφηαζή 

ηνπο.
253

 

  Παξφια απηά, ε ζχλνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

βνπιεπηψλ, φπσο επηβεβαίσζαλ θαη νη επραξηζηίεο ηνπ Θ. Πεξηζηηάλε ζε φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηε ζηάζε ηνπο.
254

 Ζ εθηίκεζε ησλ θππξίσλ, ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ, 

βνπιεπηψλ ζηελ πξνζθνξά νξηζκέλσλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ ζην λεζί, αιιά θαη έλαο 

«ηππνηηζκφο» αθαηαλφεηνο γηα ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, εθδειψζεθε έληνλα 

κέζσ θαη ηεο έγθξηζεο επηπξφζζεηνπ πνζνχ 200 ιηξψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ σο ζχληαμε 

ζηελ αδειθή ηνπ απνβηψζαληνο ηέσο Αξρηινγηζηή W. Corby.
255

 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεκαζία πνπ έδηλαλ ηφζν ζηα θαζήθνληά ηνπο, φζν θαη ζην ξφιν 

πνπ κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, θαίλεηαη απφ ηελ επηζηνιή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

πξνο ηνλ Αξκνζηή, ιίγεο βδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλφδνπ. Με απηή, δεηνχζαλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε λα κεξηκλήζεη ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ 16 ζπγθεθξηκέλα λνκνζρέδηα, γηα 

δηάθνξα ζέκαηα, αθνχ «ε ππάξρνπζα λνκνζεζία είλε ηα κάιηζηα ειιηπήο θαη αλψκαινο». 

Ζ θπβέξλεζε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, θαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

                                                             
251 Βι. γεληθά ηε ζπδήηεζε ζην TNA: CO69/1. πλεδξία 9-4-1884.  
252

 Κ. Γεκεηξίνπ, Δπί Αλάζζεο, φ.π., ζει. 47. 
253 TNA: CO69/1. πλεδξία 28-3-1884. Δληνχηνηο, ην ζέκα δελ επαλήιζε γηα ζπδήηεζε. Πξνθαλψο νη 

κνπζνπικάλνη βνπιεπηέο απνδέρηεθαλ ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Αξκνζηή. Βι. επίζεο θαη ΚΑΚ: 

SA1:943/1884.  
254 TNA: CO69/1. πλεδξία 7-4-1884.  
255 TNA: CO69/1. πλεδξία 25-3-1884. 
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παξνπζίαζεο φισλ ησλ λνκνζρεδίσλ ζε κηα ζχλνδν, εηνίκαζε νξηζκέλα, πνπ εζηάιεζαλ 

θαη ζηνπο βνπιεπηέο γηα κειέηε.
256

  

 Ζ ηξίηε εηήζηα ζχλνδνο άξρηζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1885 κε θαηλνχξγην πξφζσπν 

ηνλ Γεκήηξην Πηεξίδε, πνπ εμειέγε ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Γεκνζζέλε 

Υαηδεπαχινπ. Ζ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Αξκνζηή ήηαλ ηδηαίηεξα ιηηή θαη επηγξακκαηηθή, 

αθνχ, πέξαλ ηεο ππφζρεζεο γηα πξνζπάζεηα ζπλέρηζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο ζπγθνηλσλίαο 

κεηαμχ Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ, δελ αλέθεξε νπνηνλδήπνηε επηπξφζζεην ζηφρν ηεο 

θπβέξλεζήο ηνπ. Αληίζεηα, θάιεζε ηα κέιε λα δψζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνζνρή 

ζηα πξνηεηλφκελα λνκνζρέδηα.
257

 Παξφκνηαο θχζεσο ήηαλ θαη ε αληηθψλεζε ησλ 

βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ππνζρέζεθαλ φηη ζα κειεηνχζαλ ελδειερψο ηα ππφ ςήθηζε 

λνκνζρέδηα, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε φζα απνξξίθζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζχλνδν θαη 

επαλήιζαλ πξνο ζπδήηεζε. Αμηνπξφζεθην πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη, πξψηε θνξά ζε 

ηφζν έληνλν βαζκφ, έζησ θαη κε πιάγην ηξφπν, δήηεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηε «ζέζπηζε 

ζπλεηψλ θαη θαηαιιήισλ κέηξσλ, πξνο άξζηλ ησλ πνιιψλ θσιπκάησλ, άηηλα ε ρψξα 

ζπλαληά ελ ηε πξνο ηα εκπξφο πνξεία ηεο».
258

 Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε αληηθείκελν ηελ παξακνλή ηεο παξαγξάθνπ σο είρε ή ηελ ηξνπνπνίεζή 

ηεο, κε ηελ πξφζζεζε ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο,
259

 

θαλέξσζε ην δηαρσξηζκφ ησλ βνπιεπηψλ ζε κεηξηνπαζείο θαη ιηγφηεξν ζπκβηβαζηηθνχο. 

«Ζ έρηδλα ηεο δηαηξέζεσο», πξνθάιεζε αξλεηηθέο εληππψζεηο ζε φζνπο αλέκελαλ απφ ηνπο 

αηξεηνχο ηνπο αληηπξνζψπνπο θνηλή θσλή εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ πξνδηαγξαθφηαλ ην 

ίδην απνηέιεζκα κε ηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο: «βξνληφθσλεο αγνξεχζεηο, άζθνπεο 

αληηδξάζεηο θαη πνιιήλ επζπλίαλ εηξσληθψλ αιάησλ».
260

  

 Ζ πξψηε ζνβαξή θξίζε ζηηο ζρέζεηο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ κε ηελ θπβέξλεζε 

επήιζε κεηά απφ ηελ πξφηαζε ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλνχ γηα ηελ λνκνζεηηθή 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζπιινγήο ηεο δεθάηεο. πλεηδεηνπνηψληαο φηη ην 

ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα ήηαλ πνιχπινθν, αθνχ αθνξνχζε πνιιά, δηαθνξεηηθνχ είδνπο, 

πξντφληα, ν Κππξηαλφο πξφηεηλε λα γίλεη ε αξρή κε νξηζκέλα απφ απηά, θάηη πνπ ζα έδηλε 

θαη ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο. Ζ θπβέξλεζε φκσο 

θνβνχκελε, φπσο δήισζε ν ίδηνο ν Αξρηινγηζηήο, ην κέγεζνο θαη ηε δπζθνιία ηνπ 

                                                             
256 Ζ επηζηνιή ησλ βνπιεπηψλ πξνο ηνλ Αξκνζηή, εκεξνκελίαο 8/20-6-1884, κε ηνλ θαηάινγν ησλ 

αηηεκάησλ βξίζθεηαη ζην ΚΑΚ: SA1:943/1884, φπνπ θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο, 

εκεξνκελίαο 12-7-1884 πξνο ηνλ Αξρηγξακκαηέα. Γηα ηελ αιιεινγξαθία πνπ αθνινχζεζε βι. ΚΑΚ: 

SA1:4744/1884. 
257

 TNA: CO69/1. πλεδξία 4-2-1885. 
258 TNA: CO69/1. πλεδξία 6-2-1885. Ζ ειιεληθή ηεο κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, 

ζζ. 400-401. 
259 Βι. TNA: CO69/1. πλεδξία 7-2-1885. ε ςεθνθνξία πνπ αθνινχζεζε, ε ληθψζα ςήθνο ηνπ 
Αξρηγξακκαηέα επέβαιε ηελ παξακνλή ηεο παξαγξάθνπ σο είρε. 
260 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6/18-2-1885. 
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ζρεηηθνχ ζέκαηνο, δήηεζε ηελ πξνζερηηθή κειέηε ηνπ, πξνηνχ ιεθζνχλ νπνηαδήπνηε 

κέηξα. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πξφηαζε λφκνπ ηνπ Κηηίνπ ήηαλ αληίζεηε κε ηηο 

βαζηιηθέο νδεγίεο, αθνχ ζα νδεγνχζε ζε κείσζε θνξνινγηψλ, αζρέησο αλ ην ζπλνιηθφ 

πνζφ δελ επεξεαδφηαλ, εληνχηνηο ν Swettenham απνθάιπςε φηη ε θπβέξλεζε 

πξνζαλαηνιηδφηαλ ήδε ζε θάπνηεο κεηαηξνπέο, κέζσ πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ, φπσο ηελ 

επηβνιή δεθάηεο ζηελ εμαγσγή ραξνππηψλ θαη κεηαμηνχ. Παξά ηελ αξρηθή αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ επίζεκσλ κειψλ, ν Biddulph ελεζάξξπλε ηνπο βνπιεπηέο λα ζέζνπλ πξνο 

ςήθηζε ην λνκνζρέδηφ ηνπο, ψζηε, αλ ςεθηδφηαλ, λα ζηειλφηαλ ζηε Βαζίιηζζα γηα λα 

ιάβεη ηε ζπλαίλεζή ηεο. Βέβαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη κεηά ηηο ζπλερείο 

αξλεηηθέο ςήθνπο ησλ επηζήκσλ κειψλ, ν Κππξηαλφο έζεζε ζέκα ηάμεο, ζεσξψληαο φηη ηα 

κε αηξεηά κέιε δελ αζθνχζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο πνπ ήηαλ ε παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ 

εηνηκαζία θαη έγθξηζε ησλ λφκσλ. Σφζν ν Αξρηινγηζηήο, φζν θαη ν Γηθεγφξνο ηνπ 

ηέκκαηνο, ππέδεημαλ ηε κέρξη ηφηε βνήζεηα πνπ νη δεκφζηνη ππάιιεινη παξείραλ ζηα 

αηξεηά κέιε ζηα λνκνζρέδηα πνπ πξφηεηλαλ, είηε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, είηε θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζή ηνπο, θαη ππνζηήξημαλ φηη ήηαλ άδηθε γηα ηελ θπβέξλεζε ε θαηεγνξία. Έκκεζα 

φκσο, άθεζαλ λα λνεζεί φηη ε εηνηκαζία λνκνζρεδίσλ δελ ήηαλ δνπιεηά ησλ εθιεγκέλσλ 

βνπιεπηψλ, αιιά ε πξφηαζε ζεκάησλ κέζσ ςεθηζκάησλ. Ζ ζπλήζεηά ηνπο απηή, 

ζχκθσλα κε ηνπο Βξεηαλνχο, νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο. Σν ζέκα, χζηεξα θαη 

απφ ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Αξκνζηή γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο 

βνπιεπηέο γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ λνκνζρεδίσλ, θαη ηελ έκκεζε παξαδνρή ηνπ, 

φηη, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο θαη πίεζεο, νξηζκέλεο θνξέο δελ πεξαηψλνληαλ νη 

απαηηνχκελεο πξνεηνηκαζίεο γηα νξηζκέλα λνκνζρέδηα, ζεσξήζεθε ιήμαλ.
261

           

 Σν δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο,
262

 πνπ ζα απαζρνινχζε ην πκβνχιην γηα πνιιά 

ρξφληα, ηέζεθε γηα πξψηε θνξά επίζεκα ζηε ζπλεδξία ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1885, φηαλ ν 

πξφζθαηα εθιεγείο βνπιεπηήο Γεκήηξηνο Πηεξίδεο, ππέβαιε ςήθηζκα πξνο ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ, κε ην νπνίν δεηνχζε ηελ απαιιαγή ηεο απνπιεξσκήο ηνπ απφ ηελ Κχπξν, αθνχ 

απνηεινχζε εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ.
263

 Απηφ νδήγεζε θαη 

                                                             
261 TNA: CO69/1. πλεδξία 26-2-1885. 
262 Ο «θφξνο ππνηειείαο» επηβιήζεθε κε ηελ παξάγξαθν ΗΗΗ ηεο Πξνζζήθεο ηεο 1εο Ηνπιίνπ 1878 ηεο 

πλζήθεο Ακπληηθήο πκκαρίαο ηεο 4εο Ηνπλίνπ 1878. χκθσλα κε απηήλ, ε «Αγγιία ζα πιεξψλε ηε Πχιε 

νηνλδήπνη’ είλαη ην παξφλ πιεφλαζκα ησλ πξνζφδσλ ππέξ ηαο δαπάλαο ελ ηε λήζσ, ην πιεφλαζκα δε ηνχην 

ππνινγηζζήζεηαη θαη θαζνξηζζήζεηαη δηά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ιέγεηαη δ’ φλ 22,936 

πνπγγία». Παξαηίζεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, φ.π, ηφκ. Β΄, ζζ. 20-21. Γηα ην «θφξν» βι. θπξίσο G. Hill, A 

History, φ.π., ζζ. 463-487, George S. Georghallides, «The Commutation of Cyprus’s Payment of the Turkish 

Debt Charge», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, IV, Λεπθσζία 1970-1971, ζζ. 379-415, C. 

Orr, Cyprus, φ.π., ζζ. 46-64, D. Alastos, Cyprus, φ.π., ζζ. 311-318. 
263 Δίρε ηεζεί πξνεγνπκέλσο κφλν κε ηε κνξθή επεξψηεζεο ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε. 

TNA: CO69/1. πλεδξία 26-2-1885. 
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ζηελ πξψηε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ βνπιεπηψλ. Ο Mehmet 

Ali Effenti αληέδξαζε ζεσξψληαο φηη ην ζέκα αθνξνχζε ηελ Πχιε θαη ην αγγιηθφ ηέκκα, 

ηνλίδνληαο, παξάιιεια, ηελ αλάγθε γηα εληνπηζκφ άιισλ πφξσλ πνπ ζα θάιππηαλ έλα 

κέξνο ηνπ πνζνχ, ψζηε λα κεησλφηαλ ν θφξνο, θαη ηα πεξηζζεχκαηά ηνπ λα 

ρξεκαηνδνηνχζαλ έξγα ζην λεζί. Σα επίζεκα κέιε, ηα νπνία βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε 

έβιεπαλ κε ζπκπάζεηα ηε κείσζε απηνχ ηνπ «βάξνπο», άπνςε πνπ ζπκκεξηδφηαλ θαη ν 

ίδηνο ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο αλέιαβε λα κεηαθέξεη ην ςήθηζκα ζην ππνπξγείν, 

αλαθέξνληαο φηη πηζαλφλ λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο πνζνχ απφ ην 

Θεζαπξνθπιάθην ζην Λνλδίλν γηα ην ζθνπφ απηφ.
264

  

Σν ςήθηζκα θαηαηέζεθε θαη ην επφκελν έηνο, αθνχ, φπσο ηνληδφηαλ ζε απηφ, δελ 

ιήθζεθε νπνηαδήπνηε απάληεζε απφ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ. Ήδε, ζην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ δχν ζπλφδσλ, ζπλερείο αλαθνξέο ζηνλ Σχπν θαινχζαλ ηνπο 

βνπιεπηέο λα ζέζνπλ ην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ «θφξνπ ππνηειείαο».
265

 Σν δήηεκα 

ηέζεθε θαη ζηελ αληηθψλεζε, κε ηα αηξεηά κέιε λα δεηνχλ θαη πάιη ηε κείσζε, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ θφξνπ, ψζηε ηα ρξήκαηα πνπ ζα εμνηθνλνκνχληαλ, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο.
266

 Ο Γ. Πηεξίδεο έζεζε ην δήηεκα ζε 

λέα βάζε, πξνηείλνληαο ηε κεηαηξνπή ηνπ θφξνπ ζε εγγπεκέλν, απφ ηελ θπβέξλεζε, 

δάλεην ελφο εθαηνκκπξίνπ ιηξψλ, κε ηφθν 3½%, πνπ ζα επέθεξε εηήζηα δφζε 35 ρηιηάδεο 

ιίξεο, πνζφ πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ θαηαβαιιφηαλ κέρξη ηφηε. Απηφ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα, ην πιεφλαζκα λα δηαηίζεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη γεληθφηεξα 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ.
267

  

 Ζ ιήμε ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1885 έγηλε κε ηελ απνθψλεζε ηνπ Biddulph, ζηελ 

ηειεπηαία ηνπ πξνεδξία, φπσο πίζηεπε, σο Αξκνζηήο.
268

 Αξρηθά, ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ 

δηάθνξσλ λφκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ θαηνίθσλ, 

αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ.
269

 Χο έλα είδνο απνινγηζκνχ, 

αλέθεξε φηη θαηά ηελ πξνεδξία ηνπ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην επεδίσμε, θαη έιαβε 

δηάθνξα κέηξα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηφζν βηαζηηθέο λνκνζεζίεο, πνπ ζα έθαλαλ δχζθνιε 

                                                             
264 TNA: CO69/1. πλεδξία 6-3-1885. 
265 Δθ. Αιήζεηα, 18/30-1-1886 θαη εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 22/6-3-1886. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη νη 

βνπιεπηέο δελ έζεζαλ ζέκα θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ, αθνχ ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα αληηδξνχζαλ ηα 

νζσκαληθά αηξεηά κέιε. 
266 TNA: CO69/1. πλεδξία 5-3-1886. Ο Αξκνζηήο, απνζηέιινληαο ηελ νκηιία ηνπ αιιά θαη ηελ 

αληηθψλεζε πξνο ην ππνπξγείν, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην αίηεκα γηα κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ην 

νπνίν βξηζθφηαλ ελψπηνλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κειέηε. Βι. γεληθά ΣΝΑ:CO67/41/4682.  
267 TNA: CO69/1. πλεδξία 17-4-1886.  
268 Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ έιαβε, ε ζεηεία ηνπ ηειηθά παξαηάζεθε, κε απνηέιεζκα λα πξνιάβεη λα 

πξνεδξεχζεη θαη ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο επφκελεο εηήζηαο ζπλφδνπ. Βι. εθ. Αιήζεηα, 4/16-5-1885.   
269 Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ εμέθξαζε θαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην ππνπξγείν Απνηθηψλ. Βι. TNA: 

CO67/37/7047. Δπηζηνιή Biddulph πξνο Earl of Derby, Λεπθσζία 4-4-1884.  
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ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, φζν θαη ε ππεξλνκνζεζία («overlegislation»). 

Ο κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, ζεσξψληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ Αξκνζηή σο αηρκέο ελαληίνλ ηνπ, 

αλαγλψξηζε φηη πηζαλά ιάζε πξνέξρνληαλ απφ ηελ άγλνηα θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ 

αηξεηψλ κειψλ ζε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο.
270

 

Ζ αλαρψξεζε ηνπ Βiddulph ηειηθά θαζπζηέξεζε αθνχ, ιφγσ θαη ηνπ κεησκέλνπ 

ρξφλνπ πξνεηνηκαζίαο θαη πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα, ν λένο Αξκνζηήο Henry 

Bulwer, δήηεζε απφ ην ππνπξγείν φπσο ν απνρσξψλ Αξκνζηήο, αλ ην επηζπκνχζε, λα 

πξνεηνηκάζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη λα παξνπζηάζεη ηα ππφ κειέηε δεηήκαηα, 

κέρξη ηελ άθημή ηνπ. Έηζη ν Biddulph, ζηελ νκηιία ηνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην 1886 παξνπζίαζε ηα λνκνζρέδηα πνπ ζα θαηέζεηε ε 

θπβέξλεζε πξνο ςήθηζε, κέρξη ηελ άθημε ηνπ λένπ Αξκνζηή θαη ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ 

ίδην ησλ πξνγξακκαηηθψλ ηνπ δειψζεσλ.
271

 Αξθεηά απφ ηα λέα λνκνζρέδηα, φπσο  

αλέθεξε, δελ είραλ «πνιχ αμηφινγν ραξαθηήξα», αιιά πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα. Γηα απηφ ην 

ιφγν δήηεζε ηελ πξνζερηηθή εμέηαζε θαη έγθξηζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, φκσο, ζην 

πκβνχιην ζα εηίζεην θαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξνχζε ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα.
272

 

 Σα κέιε ζηελ αληηθψλεζή ηνπο, επαλέιαβαλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα παξνρή θάζε 

βνήζεηαο ζην πκβνχιην. ζνλ αθνξά ην εθθιεζηαζηηθφ δήηεκα πξνβιήζεθε ε άπνςε 

ησλ ειιήλσλ κειψλ κφλν, αθνχ ηα ππφινηπα απείραλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην 

πξφβιεκα αθνξνχζε θπξίσο ηελ εμνπζία πνπ ζα είραλ νη Ηεξάξρεο, ζηεξηγκέλνη ζηα 

δηάθνξα απηνθξαηνξηθά βεξάηηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ Δθθιεζία γηα ηε δηνίθεζή ηεο 

θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία. χκθσλα κε απηά, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε, ηα 

ειιεληθά κέιε πξφηεηλαλ ηελ εηνηκαζία θαλνληζκψλ, αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

παξαδφζεηο ηεο Δθθιεζίαο, ζηηο νπνίεο ζα βαζίδνληαλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο.
273

 Σν ίδην 

αίηεκα έζεζαλ κε ππφκλεκά ηνπο θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο πξνο ηνλ Αξκνζηή, έλα 

κήλα αξγφηεξα.
274

   

Ζ αλακνλή ηεο άθημεο ηνπ λένπ Αξκνζηή Sir Henry Bulwer, νδήγεζε ζε αλαζηνιή 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα κηα βδνκάδα πεξίπνπ. Καηά ηελ επαλέλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζηηο 11 Μαξηίνπ 1886, ν άξηη αθηρζείο πελεληάρξνλνο Αξκνζηήο, ν νπνίνο είρε 

                                                             
270 TNA: CO69/1. πλεδξία 28-3-1885. 
271 Γηα ηελ επηζπκία ηνπ απηή θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ βι. TNA: 

CO67/41/2094. ηελ Κχπξν, ε Αξρηγξακκαηεία κε αλαθνίλσζή ηεο ελεκέξσζε φηη ε θαζπζηέξεζε άθημήο 

ηνπ νθεηιφηαλ ζε «δεκφζηεο ππνζέζεηο ζηελ Αγγιία», βι. εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ θαη Αιήζεηα, 8/20-2-1886. 
272 TNA: CO69/1. πλεδξία 3-3-1886. 
273 TNA: CO69/1. πλεδξία 5-3-1886. Ο Αξκνζηήο, απνζηέιινληαο ηελ νκηιία ηνπ αιιά θαη ηελ 

αληηθψλεζε πξνο ην ππνπξγείν, έδσζε έκθαζε ζην αίηεκα γηα κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ην νπνίν 
βξηζθφηαλ ελψπηνλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κειέηε. Βι. γεληθά ΣΝΑ:CO67/41/4682.  
274 ΑΗΑΚ: Καηάζηηρνλ 53, ζζ. 64-68. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



203 
 

ήδε κηα πξψηε επαθή κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαηά ηελ ηεηξαεηή (1860-1864) 

απνζηνιή ηνπ ζηα Κχζεξα, ζηα βξεηαλνθξαηνχκελα Δπηάλεζα, παξνπζίαζε ζην 

πκβνχιην ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειψζεηο. Σφληζε απφ ηελ αξρή ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε ηνπ λεζηνχ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ αξραηνινγηθψλ ηνπ ζεζαπξψλ 

παξάιιεια κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ.
275

 

Σν ζέκα πνπ απαζρφιεζε επί καθξφλ ην πκβνχιην ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο.
276

 ε 

αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο, φπνπ ε αληηπνιίηεπζε ήηαλ ήπηαο κνξθήο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηή εθθξάζηεθε κε ελέξγεηεο πνπ ζα είραλ επηπηψζεηο ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο.
277

 Οη αηξεηνί βνπιεπηέο αξρηθά αξλήζεθαλ λα εγθξίλνπλ 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ, κε ηελ αληίδξαζή ηνπο λα επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ Διεγθηή Λνγαξηαζκψλ ζην Λνγηζηήξην θαη νξηζκέλσλ ζέζεσλ ζηα Γεκφζηα Έξγα,
278

 

ηηο νπνίεο ζεσξνχζαλ κε αλαγθαίεο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ επηζήκσλ κειψλ φηη, 

ηδηαίηεξα ε πξψηε, ε νπνία είρε ήδε πιεξσζεί κεηά απφ νδεγίεο ηνπ ππνπξγνχ, ζα επέθεξε 

πεξηζζφηεξα θέξδε, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαηαρξήζεσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη 

ε θαηαςήθηζε ησλ θνλδπιίσλ απηψλ δελ ήηαλ εθδηθεηηθή, αιιά έγηλε εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηεο θπβέξλεζεο λα ηα ππνζηεξίμεη θαη ηεο άπνςεο ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα ηε 

κε αλαγθαηφηεηά ηνπο.
279

              

Αληίζεηα, ε απφθαζε ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα θαηαςήθηζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ην 

κηζζφ γξαθέσλ ζην Κηεκαηνιφγην ήηαλ έλα εθδηθεηηθφ κέηξν γηα ηε κε εηζαγσγή 

πξφλνηαο γηα ηελ πξφζιεςε επηπιένλ γξαθέσλ πνπ ζα αζρνινχληαλ κε ηε κεηάθξαζε ησλ 

ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ζηα ειιεληθά θαη ηνπξθηθά, πνπ δεηήζεθε κε ςήθηζκά ηνπο ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη βνπιεπηέο παξαδέρηεθαλ ηελ 

άζθεζε πίεζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, αθνχ 

νη ίδηνη δελ είραλ δηθαίσκα αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ θπβέξλεζε ήηαλ εμαξρήο 

αξλεηηθή ζην αίηεκά ηνπο, σο ζέκα αξρήο.
280

 Δλ ηέιεη, ε ηξνπνπνίεζε απνζχξζεθε, αθνχ 

                                                             
275 TNA: CO69/1. πλεδξία 11-3-1886. Ο Sir Henry Bulwer, αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο 9-3-1886, κεηά 
απφ εηθνζαεηή ππεξεζία ζε δηάθνξεο βξεηαληθέο απνηθίεο - ηα δέθα ρξφληα σο δηνηθεηήο ζην Ναηάι. 

χληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα δεκνζίεπζε ε εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/20-3-1886. 
276 TNA: CO69/1. πλεδξίεο 16-3-1886 κέρξη 19-3-1886. 
277 Ήδε είρε πξνεγεζεί ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, φπνπ νξηζκέλα κέιε είραλ ηνπνζεηεζεί ππέξ 

ηεο κείσζεο ηεο ρνξεγίαο πνπ δηλφηαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κχπξνπ, βι. Hansard Parliamentary Debates, 

House of Commons, vol. 298, 6ε Ηνπιίνπ 1885, (Λνλδίλν 1885), ζζ. 1171-1176. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο είδεζεο 

ζην λεζί (βι. εθ. Αιήζεηα, 27/8-8-1885), έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα 

κείσζε ησλ κηζζψλ, ψζηε ηα ρξήκαηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαπηπμηαθά έξγα. 
278 TNA: CO69/1. πλεδξία 18-3-1886. Βι. θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Σχπνπ γηα ην ελ ιφγσ Σκήκα ζηελ εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/20-3-1886. 
279 TNA: CO69/1. πλεδξία 19-3-1886. Έηζη, παξά ηηο κεκνλσκέλεο αληηδξάζεηο, ππεξςεθίζηεθε ην θνλδχιη 
γηα ηελ πξφζιεςε βνεζνχ δαζνλφκνπ, αθνχ ηα αηξεηά κέιε πείζηεθαλ γηα ηελ αλάγθε ηνπ. 
280 TNA: CO69/1. πλεδξία 22-3-1886. 
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νη αηξεηνί βνπιεπηέο δελ επηζπκνχζαλ, φπσο νη ίδηνη δήισζαλ, λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή θπβεξλεηηθή ιεηηνπξγία.
281

  

Πξνζπάζεηα θαηαςήθηζεο ησλ κηζζψλ νξηζκέλσλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ έγηλε 

θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην θνλδχιη ηεο Αζηπλνκίαο, απφ ηνλ Rashit Effenti, κε ηε 

δηθαηνινγία ηεο κε αλαγθαηφηεηαο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ αληθαλφηεηα ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ πξνηαζείζα κείσζε εγθξίζεθε κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο, επηθέξνληαο 

πιήγκα ζην γφεηξν ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζην λεζί, ηδηαίηεξα κάιηζηα αθνχ νη ζέζεηο 

απηέο είραλ πιεξσζεί θαη ήηαλ δχζθνιν λα απνιπζνχλ νη ήδε δηνξηζκέλνη αζηπλνκηθνί 

επηζεσξεηέο, ελψ παξφκνηα ηχρε είρε θαη ε θαηαςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε κηζζνδνζία 

ηνπ Δπηζεσξεηή Παηδείαο θνλδπιίνπ.
282

 Ζ λεπξηθφηεηα ησλ αλψηεξσλ ππαιιήισλ ζην 

λεζί, αιιά θαη ε έθπιεμε ηνπ λένπ Αξκνζηή δηαθάλεθε απφ επηζηνιή πνπ έζηεηιε 

απζεκεξφλ ν Αξρηγξακκαηέαο F. Warren πξνο ηνλ αξκφδην αμησκαηνχρν ηνπ ππνπξγείνπ 

Απνηθηψλ Δ. Fairfield, φπνπ αλαιπφηαλ ην «παηρλίδη» πνπ έπαηδαλ, φπσο ν ίδηνο πίζηεπε, 

ηα αηξεηά κέιε. Οη νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ ήηαλ φπσο ε θπβέξλεζε επηκείλεη ψζηε λα 

εγθξηζνχλ ηα άξζξα, ηδηαίηεξα γηα φζεο ζέζεηο είραλ ήδε πιεξσζεί, αθνχ ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ.
283

 

Σν δήηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επαλέθεξε ν Αξκνζηήο ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, 

ζεσξψληαο φηη κεηά ηελ πξψηε αληίδξαζε ησλ βνπιεπηψλ, ζα απέζπξαλ ηηο ελζηάζεηο 

ηνπο. Σφληζε φηη νη δηνξηζκνί έγηλαλ κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, πνπ ήηαλ ζρεδφλ 

αδχλαηνλ γηα ηελ θπβέξλεζε λα ηηο αλαηξέζεη. Τπνζηήξημε φηη ζα επεξεάδνληαλ νη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο θαη ε θαιή πίζηε ηεο δηνίθεζεο θαη ε θπβέξλεζε ζα αληηκεηψπηδε 

δπζθνιίεο ζην κέιινλ γηα λα ειθχζεη ηθαλά άηνκα λα θαιχςνπλ ηηο ζέζεηο. Έηζη, δήηεζε 

ηελ ςήθηζε ησλ άξζξσλ πνπ είραλ απνξξηθζεί, ελψ αληίζεηα, νη ππφινηπεο κεηψζεηο 

κηζζψλ πνπ επηβιήζεθαλ, επεηδή αθνξνχζαλ λέεο ζέζεηο, δελ ήηαλ ην ίδην ζεκαληηθέο.
284

  

Ζ απάληεζε ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ πξνο ηνλ Αξκνζηή δφζεθε γξαπηψο ζε 

επφκελε ζπλεδξία. Μέζα απφ απηή, δηαθαίλεηαη φηη ε κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπ Δπηζεσξεηή 

Παηδείαο είρε λα θάλεη κε ηνλ ίδην ηνλ Spencer, αιιά θαη ηα πξνζφληα πνπ θαηείρε, ελψ 

ππνζηεξίρζεθε φηη ε εξγαζία ησλ πέληε Αζηπλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ κπνξνχζε λα 

θαιπθζεί απφ ηνπο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο. Δπηπιένλ, νη αηξεηνί βνπιεπηέο, αθνχ 

παξαηήξεζαλ κε ιχπε ην γεγνλφο φηη, ελψ πξφηεηλαλ δηάθνξα κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ, απηά δελ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ θπβέξλεζε, δήηεζαλ λα ελεκεξσζεί γηα ην 

                                                             
281 TNA: CO69/1. πλεδξία 23-3-1886. 
282 ην ίδην. 
283 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/41/5506. 
284 TNA: CO69/1. πλεδξία 25-3-1886. 
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παξάπνλφ ηνπο ν ππνπξγφο Απνηθηψλ.
285

 Ζ ζθιεξή ζηάζε πνπ ηήξεζαλ ηα επίζεκα κέιε, 

ελ αλακνλή θαη ηεο ππνπξγηθήο απάληεζεο, νδήγεζε ηνπο εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο λα 

θαηαζέζνπλ έλα κεηξηνπαζέζηεξν πξνζρέδην απάληεζεο δχν κέξεο αξγφηεξα, 

απνζχξνληαο ηηο ελζηάζεηο ηνπο ζηηο κεηψζεηο κηζζψλ ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ηνπ 

Δπηζεσξεηή Παηδείαο, δίλνληαο βαζηθά ρξφλν ζηνλ λέν Αξκνζηή, ν νπνίνο δελ είρε 

πξνεηνηκάζεη εμάιινπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα απνθηήζεη εκπεηξία ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο θαη λα πξνβεί, ηελ επφκελε ρξνληά, ζε ηξνπνπνηήζεηο. Ζ ζπκβηβαζηηθή ζηάζε 

ησλ βνπιεπηψλ, εθηηκήζεθε απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, ηδηαίηεξα απφ ηνλ 

Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο
286

 θαη ηνλ ίδην ηνλ Bulwer.
287

 Σν ζέκα πνπ παξέκελε, φκσο, ήηαλ 

ε έγθξηζε ηνπ πνζνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεο Διεγθηή Λνγαξηαζκψλ, ε νπνία εζεσξείην 

απαξαίηεηε θαη απφ ην ππνπξγείν. Ο Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο επαλέθεξε ην ζρεηηθφ 

θνλδχιη γηα έγθξηζε ζηηο 7 Απξηιίνπ 1886, φκσο νη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο ζεψξεζαλ πσο 

ην ζέκα κπνξνχζε λα ιπζεί θαη κε εζσηεξηθή κεηάζεζε ππαιιήισλ.
288

 Με ηελ άπνςε 

απηή δηαθψλεζε ν Αξκνζηήο, ηνλίδνληαο φηη απηή ε ζέζε είρε πξνθεξπρζεί χζηεξα απφ 

πνιιή κειέηε θαη ήηαλ αλαγθαία, ελψ θαηέζεζε θαη κήλπκα ηνπ ππνπξγνχ, κε ην νπνίν ν 

ιφξδνο Derby απεηινχζε έκκεζα ηνπο θχπξηνπο βνπιεπηέο φηη ζε πεξίπησζε απφξξηςεο, 

δχζθνια ζα θαηάθεξλε λα πεηχρεη έγθξηζε ρνξεγίαο απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνο ην 

λεζί.
289

 Ζ γξαπηή απάληεζε ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ θαηαηέζεθε ζηηο 16 Απξηιίνπ 1886, 

φπνπ, σο έλδεημε ζεβαζκνχ πξνο ην θπβεξλεηηθφ αίηεκα, δήισζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

ςεθίζνπλ ηειηθά θαη ην θνλδχιη γηα ηε ζέζε ηνπ Διεγθηή Λνγαξηαζκψλ, αθνχ ζεσξήζεθε 

φηη πηζαλή κε παξαρψξεζε ρνξεγίαο ζα είρε κεγαιχηεξν θφζηνο.
290

 Έηζη, κεηά απφ κηα 

«επίπνλε ζπδήηεζε θαη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε», κεηαμχ ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ θαη 

ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο ησλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ, νη πξψηνη ηειηθά 

ελέδσζαλ ζηηο πηέζεηο ηεο δεχηεξεο. Ζ ππνπξγηθή παξέκβαζε ραξαθηεξίζηεθε σο 

«δεζπνηηθή, επηηαθηηθή θαη απεηιεηηθή» θαη ρξεψζεθε απφ ηνλ Σχπν ζηελ ηνπηθή 

θπβέξλεζε.
291

 ζνλ αθνξά ηα ηζαγελή κέιε, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δέρζεθαλ ηελ πξψηε 

ηνπο πνιηηηθή ήηηα, θαη ε ππνρψξεζή ηνπο ζηνλ εθβηαζκφ ζα είρε επηπηψζεηο θαη ζηελ 

                                                             
285 TNA: CO69/1. πλεδξία 29-3-1886. 
286 TNA: CO69/1. πλεδξία 31-3-1886. 
287 Ο Αξκνζηήο επραξίζηεζε γξαπηψο ηνπο βνπιεπηέο θαη ηνπο δηαβεβαίσζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ καδί 

ηνπο γηα ην θαιφ ηνπ λεζηνχ. Δπηπιένλ, ηνπο ελεκέξσζε φηη δηαβίβαζε ζηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ηελ έλζηαζή 

ηνπο γηα ην δηνξηζκφ Διεγθηή Λνγαξηαζκψλ. Οιφθιεξν ην θείκελφ ηνπ ζην TNA: CO69/1. πλεδξία 5-4-

1886. 
288

 Οιφθιεξν ην θείκελν ζην TNA: CO69/1. πλεδξία 5-4-1886. 
289 TNA: CO69/1. πλεδξία 14-4-1886. Αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο ηνπ ππνπξγνχ πξνο ηνλ Αξκνζηή, 

εκεξνκελίαο 2-4-1886 βξίζθεηαη ζηα Πξαθηηθά, ζην ίδην.  
290 Σν ζρεηηθφ θείκελν θαηαηέζεθε ζηα Πξαθηηθά ζην TNA: CO69/1. πλεδξία 16-4-1886. Γηα ην επεηζφδην 
βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 427-430. 
291 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/17-4-1886. 
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αμηνπηζηία ηνπο ηφζν απέλαληη ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, φζν θαη ζηνπο θπβεξλψληεο. 

Αμηνπξφζεθην πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ παξαηεξήζεθαλ έληνλεο αληηδξάζεηο απφ 

ηνλ Σχπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πξνθαλψο επεηδή 

ζεσξήζεθε φηη νη βνπιεπηέο δεηνχζαλ ηα απηνλφεηα.
292

    

Παξάιιεια κε ηελ παξαπάλσ ρξνλνβφξα θαη, ζε πςεινχο ηφλνπο, ζπδήηεζε, ην 

πκβνχιην παξήγαγε ζεκαληηθφ έξγν. Έλα λνκνζρέδην πνπ ππνδειψλεη θαη ηα λέα ήζε 

πνπ εηζάγνληαλ ζην λεζί ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ βηαηνπξαγίεο. 

Δληνχηνηο, ηα εθιεγκέλα κέιε ηφληζαλ ηηο ζνβαξέο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο, αθνχ 

αξθεηνί ζα ήηαλ απηνί πνπ ζα θαηαδηθάδνληαλ, κε επηηξέπνληαο θαλ ηελ αλάγλσζή ηνπ 

(πξσηνθαλήο ελέξγεηα ζην πκβνχιην), κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή απφζπξζή ηνπ απφ 

ηελ θπβέξλεζε, ψζηε λα ηξνπνπνηεζνχλ ηφζν νη πνηλέο φζν θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο 

ηνπ.
293

 Ζ θαηάζεζή ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνθάιεζε αληίδξαζε θαη ζε κεξίδα ηνπ Σχπνπ, πνπ 

θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε φηη, αληί λα εηζάγεη λφκνπο γηα βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, αζρνιείην κε ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα: «Αθνχ νη παξ’ εκίλ 

εγθαηαζηαζέληεο, δίθελ ζθφινπνο ηε ζαξθί εκψλ, ςεπδνθηιάλζξσπνη Άγγινη δηψξζσζαλ 

ηελ αζιίαλ θαηάζηαζηλ ησλ αλζξψπσλ θαη αμηνδήισηνλ ηαχηελ θαηέζηεζαλ, ήξμαλην ήδε 

ζθεπηφκελνη ζπνπδαίσο θαη πεξί βειηηψζεσο ηεο θαηαζηάζεσο ησλ αιφγσλ δψσλ».
294

 Ζ 

αληηπαξάζεζε θαλέξσλε απφ ηε κηα ηηο ηεξάζηηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνπκέλσλ, αιιά θαη ην κέιινλ πνπ νξακαηίδνληαλ νη 

Βξεηαλνί γηα ην λεζί.  

Καη κεηά ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνπο Βξεηαλνχο, ε αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ βνπιεπηψλ παξέκεηλε θαη δηαθάλεθε θαη θαηά ηελ πξφηαζε ηνπ 

Mehmet Ali Effenti γηα ςήθηζκα γηα ηε κείσζε ησλ θφξσλ πνπ πιήξσλαλ νη θιεξνλφκνη 

απνβησζάλησλ κσακεζαλψλ, κε ζηφρν ηελ εμίζσζε ηνπο κε ηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληα 

λφκν γηα ηηο «νξθαληθέο πεξηνπζίεο» πνπ ίζρπε κφλν γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο. Σν 

αίηεκα ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ Παζράιε Κσλζηαληηλίδε, ελψ, φηαλ πξνηάζεθαλ 

ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο, ε πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

                                                             
292 Μεηά ηε ιήμε ηεο ζπλφδνπ, πνπ ζεκαηνδνηνχζε θαη ην πέξαο ηεο λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ, ηα αηξεηά κέιε 

απέζηεηιαλ ππφκλεκα πξνο ηνλ Αξκνζηή, ζην νπνίν δηθαηνινγνχζαλ ηελ αληίδξαζή ηνπο θαη ηελ, αξρηθή, 

θαηαςήθηζε ησλ θνλδπιίσλ. Δπηπξφζζεηα, θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα πνιιά ζέκαηα, φπσο ηα 

δηθαζηήξηα, ηε δηνίθεζε, ηε δεθάηε, ηελ νηλνπαξαγσγή, ηελ αζηπλνκία, ηελ παηδεία θιπ. Οη βνπιεπηέο 

δηαβεβαίσζαλ φηη επηδίσθαλ «ηελ πξναγσγήλ ησλ θαιψο ελλννπκέλσλ ζπκθέξνλησλ ηεο ηε Αγγιηθήο 

θαηνρήο θαη ηνπ ηφπνπ καο», ελψ δελ αλαθέξζεθαλ ζηνλ θφξν ππνηειείαο. Σν ππφκλεκα παξαηίζεηαη ζην Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 434-446, ελψ δεκνζηεχζεθε θαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 30/11-9-1886 θ.ε.     
293 TNA: CO69/1. πλεδξία 30-3-1886. 
294 Δθ. Αιήζεηα, 8/20-3-1886 θαη 22/6-3-1886. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, πνπ νδήγεζαλ ηνλ 
κεηξνπνιίηε Κηηίνπ, κε αλνηθηή ηνπ επηζηνιή, λα δηθαηνινγήζεη ηελ θαηαςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ. 

Γεκνζηεχζεθε ζηελ εθ. Αιήζεηα, 14/26-6-1886 θ.ε.  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



207 
 

ηηο θαηαςήθηζαλ, ππνζηεξίδνληαο ηηο ζέζεηο ησλ κνπζνπικάλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
295

 

Σαπηφρξνλα, ςεθίζκαηα πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ είηε κέζσ ηεο 

ηαρπδξνκηθήο ζπγθνηλσλίαο κε ην εμσηεξηθφ είηε ηεο θαηάξγεζεο θφξσλ (απνβαζξηθψλ 

θαη άιισλ), ππεξςεθίδνληαλ απφ φια ηα αηξεηά κέιε.
296

 

Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεγθηηθνχ ξφινπ ηνπ πκβνπιίνπ, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Mehmet Ali Effenti, ζπζηάζεθε επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ δχν επίζεκα 

κέιε θαη ηέζζεξα αηξεηά (έλαλ Σνχξθν θαη ηξεηο Έιιελεο), κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο 

εθζηξαηείαο θαηά ηεο αθξίδαο θαη ηελ πξφηαζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
297

  

πκπεξαζκαηηθά, ε πξψηε πεξίνδνο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο, θχιηζε ζε ήπηνπο, αλαγλσξηζηηθνχο, ηφλνπο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ησλ ηξηψλ κεξψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ, 

κέζσ ηεο νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο. Άμηα αλαθνξάο ήηαλ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ειιήλσλ 

θαη ηνχξθσλ κειψλ, θαη ν ζεβαζκφο κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ νη κελ ηνπο δε. 

Δληνχηνηο, παξαηεξήζεθαλ θαη ηα πξψηα δείγκαηα αληηπνιηηεπηηθήο πνιηηηθήο, θπξίσο 

απφ πιεπξάο ησλ ειιήλσλ κειψλ, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη κείσζεο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλψηεξσλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ. Σαπηφρξνλα, 

δηαηππψζεθαλ θαη ηα πξψηα αηηήκαηα, ηδηαίηεξα γηα κείσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο θαη ηεο δεθάηεο, ηα νπνία ζα επαλαιακβάλνληαη γηα πνιιά ρξφληα. Οη 

Βξεηαλνί αμησκαηνχρνη, ηππηθνί απνηθηαθνί ππάιιεινη, κε ηελ πεηζαξρία πνπ ηνπο 

ραξαθηήξηδε ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο ηδηφηεηαο ησλ πεξηζζνηέξσλ, παξέκελαλ πηζηνί ζηνπο 

ηχπνπο θαη ζην γξάκκα ηεο απνζηνιήο ηνπο, ελψ, κεηά ηελ ςήθηζε θαη ησλ Οξγαληθψλ 

Καλνληζκψλ, δελ επέηξεπαλ ζηα αηξεηά κέιε λα «παξεθηξαπνχλ» απφ απηνχο. Παξά ηελ 

άςνγε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε, νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη νη πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ επίζεκσλ θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ, ήηαλ επδηάθξηηεο. Σέινο, ε πξψηε 

απηή πεξίνδνο απνηέιεζε ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα θαηαλφεζε απφ ηνπο εθιεγκέλνπο 

βνπιεπηέο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λεντδξπζέληνο λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο, ελψ βνήζεζε θαη ηα επίζεκα κέιε λα αλαγλσξίζνπλ 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ.       

 

 

 

 

                                                             
295 TNA: CO69/1. πλεδξία 15-4-1886. 
296 TNA: CO69/1. πλεδξία 17-4-1886. 
297 TNA: CO69/1. πλεδξία 2-4-1886. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



208 
 

7. Ζ δεύηεξε λνκνζεηηθή πεξίνδνο (1887-1891): Ζ νηθνλνκία ζην επίθεληξν 

 

   Oη δπζηπρείο αληηπξφζσπνί καο ρεξζί ηε πνζί ηε δεδεκέλνη φληεο  

θαη ηελ θνηιίαλ κφλνλ έξπνληεο. 

εθ. Αιήζεηα, 12/24-3-1888 

 

Δθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ ηξηεηήο, θαη ζηα ηέιε 

επηεκβξίνπ 1886 ν Αξκνζηήο, κε δηάηαγκά ηνπ, πξνθήξπμε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

λέσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ πξνεθινγηθή πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε επηβεβαίσζε ηελ 

πνιηηηθή αδηαθνξία πνπ επηθξαηνχζε, επεξεάδνληαο θαη ηε δηαδηθαζία. Απηή νθεηιφηαλ 

ζην φηη δελ ζπλέβε θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηξηεηία πνπ πέξαζε θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο θαηνίθνπο δχζθνια ζα 

επηιχνληαλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, πξνθαιψληαο ηελ απνγνήηεπζε θαη ησλ πξψησλ 

αηξεηψλ κειψλ, φπσο θάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη κφλνλ νη κηζνί έιιελεο βνπιεπηέο 

δηεθδίθεζαλ ηελ επαλεθινγή ηνπο. ε απηή ηελ αδηαθνξία δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

θαη νη εθβηαζηηθέο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ, 

ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (βι. πξνεγνχκελν θεθάιαην). Ήδε 

είραλ δεκνζηεπηεί ζηνλ Σχπν άξζξα γηα ηελ αδπλακία ηνπ πκβνπιίνπ λα «παξάζρε ηελ 

δένπζαλ ζεξαπείαλ εηο πάζαο ελ γέλεη ηαο εζληθάο αλάγθαο ηεο παηξίδνο»
298

. Πέξαλ 

ηνχηνπ φκσο, νη πξσηφγνλεο ζπλζήθεο ζπγθνηλσλίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο απφ ηνπο βνπιεπηέο γηα ηηο καθξέο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ, 

απέθιεηαλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο απφ ηε δηεθδίθεζε ησλ αηξεηψλ 

ζέζεσλ.
299

   

Ζ αδηαθνξία δηαθάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο δελ δηελεξγήζεθαλ εθινγέο, αθνχ νη ππνςήθηνη ήηαλ φζνη θαη νη ζέζεηο. Έηζη 

ζηελ Λεκεζφ-Πάθν αλαθεξχρζεθαλ βνπιεπηέο νη κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κππξηαλφο, 

σθξάηεο Φξαγθνχδεο θαη Γεψξγηνο Μαιεθίδεο, ελψ ζηε Λάξλαθα-Ακκφρσζην ηξεηο 

λένη βνπιεπηέο, ν Νηθφιανο Ρψζζνο θαη σηήξεο Δκθηεηδήο, δήκαξρνη Λάξλαθαο θαη 

Ακκνρψζηνπ αληίζηνηρα θαη ν Ησάλλεο Καξεκθπιάθεο. Αληίζεηα, ηηο ηξεηο ζέζεηο γηα ηελ 

πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο δηεθδίθεζαλ νη κέρξη ηφηε βνπιεπηέο Παζράιεο θαη 

Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο, ν Αρηιιέαο Ληαζίδεο, ν ηεξνδηάθνλνο Κχξηιινο 

Παπαδφπνπινο, κεηέπεηηα κεηξνπνιίηεο Κπξελείαο (1889-1893), Κηηίνπ (1893-1909) θαη 

                                                             
298 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 16/28-2-1885. Βι. επίζεο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6/18-2-1885. 
299 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 105. Σν δήηεκα επηζεκάλζεθε ήδε απφ ηηο πξψηεο εθινγέο, βι. εθ. 

ηαζίλνο, 6/18-5-1883 θαη εθ. Αιήζεηα, 14/26-5-1883.  
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Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Κχξηιινο Β΄ θαη ν Νηθφιανο Ρψζζνο, ν νπνίνο, έρνληαο ήδε 

εθιεγεί ζηελ πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ δελ πξφιαβε λα απνζχξεη ηελ 

ππνςεθηφηεηά ηνπ.
300

 Σειηθά ηηο ηξεηο έδξεο επαλαθαηέιαβαλ νη αδειθνί Κσλζηαληηλίδε 

θαη ν Κχξηιινο, κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνλ Ληαζίδε, ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο, κφιηο 10,2%.
301

     

Απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ 

εθιέρζεθε ν Mehmet Naim, ζηελ πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ επαλεθιέγεθε ν Rashit 

Effendi
302

, ελψ ζηελ πξψηε πεξηθέξεηα εθιέρζεθε ν Uzengiji Zade Hussein.
303

 

Σν λέν πκβνχιην είρε αιιάμεη θαηά 50%. Δληνχηνηο ε πιεηνςεθία ήηαλ έκπεηξνη, 

αθνχ νη δχν απφ ηνπο λένπο βνπιεπηέο ήηαλ ήδε δήκαξρνη, ελψ αμηνζεκείσην ήηαλ ην 

γεγνλφο ηεο εθινγήο δχν θιεξηθψλ, έζησ θαη αλ ν Κχξηιινο παξαηηήζεθε ζρεδφλ ακέζσο, 

χζηεξα απφ έλζηαζε θαηά ηεο εθινγήο ηνπ (δελ ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζηνλ εθινγηθφ 

θαηάινγν) πνπ ππέβαιε ν Ληαζίδεο, ν νπνίνο ηειηθά θαηέιαβε ηε ζέζε σο ν κφλνο 

ππνςήθηνο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ην πκβνχιην έραζε θαη ηνλ άιιν θιεξηθφ, αθνχ 

απεβίσζε ν Κππξηαλφο. ηε ζέζε ηνπ εμειέγε, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1887, ν βνπιεπηήο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, Γεκήηξηνο Νηθνιαΐδεο. Σελ έδξα ηνπ παξαηηεζέληνο σηήξε 

Δκθηεηδή, ηνλ επηέκβξην 1887, θαηέιαβε άλεπ αλζππνςεθίνπ ν Ρηράξδνο Mattei, 

βνπιεπηήο ζην δηνξηζκέλν πκβνχιην. Σνλ Ηνχιην 1889 ζηηο αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο 

πνπ πξνθεξχρζεθαλ κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ σθξάηε Φξαγθνχδε δελ έζεζε θαλείο 

ππνςεθηφηεηα, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ επαλαπξνθήξπμή ηνπο, ηνλ Ννέκβξην, ηε ζέζε λα 

θαηαιάβεη ν κεηξνπνιίηεο Κπξελείαο, πιένλ, Κχξηιινο Παπαδφπνπινο. Παξφκνην 

ζθεληθφ ζπλέβε θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1889, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Η. Καξεκθπιάθε, κε ηε 

ζέζε λα κέλεη θελή σο ηνλ επφκελν Οθηψβξην, νπφηε ζε εθινγηθή αλακέηξεζε ηε ζέζε 

θαηέιαβε ν Mattei, ν νπνίνο είρε παξαηηεζεί ηνλ Ηαλνπάξην 1890, θαη ηνλ είρε δηαδερζεί ν 

Πεξηθιήο Βνληηηζηάλνο, ρσξίο αλζππνςήθην. Σέινο, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Μαιεθίδε, 

ηε ζέζε ηνπ θαηέιαβε ρσξίο εθινγέο, ηνλ Φεβξνπάξην 1890, ν Αξηζηνηέιεο 

Παιαηνιφγνο.
304

 Αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο έγηλαλ κεηά θαη ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

νζσκαλνχ βνπιεπηή Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο, Uzengiji Zade Hussein, ηνλ Οθηψβξην 1890, 

ηελ νπνία θαηέιαβε ν θπβεξλεηηθφο ππάιιεινο (λαδίξεο) Baroutchizade Ahmet Vassif.
305

  

                                                             
300 Ο ίδηνο θνηλνπνίεζε ζηνλ Σχπν ηελ απφθαζή ηνπ λα απνζπξζεί, θαιψληαο ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ λα 

ζηεξίμνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ Αρηιιέα Ληαζίδε, εθ. Αιήζεηα, 11/23-10-1886.  
301 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 96-98. 
302 Δθ. Αιήζεηα, 11/23-10-1886. 
303 The Cyprus Gazette, αξ. 216, 20-11-1886. 
304 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 98-100. 
305 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/17-10-1890. 
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 Δίλαη αμηνπξφζεθην ην γεγνλφο ησλ ζπρλψλ παξαηηήζεσλ, ηδηαίηεξα πξνζψπσλ, 

φπσο ν Καξεκθπιάθεο, ν νπνίνο πξνζπάζεζε δπν θνξέο αλεπηηπρψο λα εηζέιζεη ζην 

πκβνχιην πξηλ ηελ εθινγή ηνπ. Γπζηπρψο, δελ εληνπίζηεθαλ νη ιφγνη πνπ ηνπο 

νδεγνχζαλ ζε παξαίηεζε, εθηφο ηνπ Μαιεθίδε πνπ επηθαιέζηεθε ιφγνπο πγείαο. Άμηα 

αλαθνξάο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Mattei, ν νπνίνο ελλέα κφιηο κήλεο κεηά ηελ παξαίηεζή 

ηνπ, επαλαδηεθδίθεζε θαη θαηέιαβε ζέζε βνπιεπηή. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ζπλερήο 

αιινίσζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ επεξέαδε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ. 

 

Οη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Ζ δεχηεξε λνκνζεηηθή πεξίνδνο, ε πξψηε κε πιήξε – πεληαεηή – δηάξθεηα, 

αθνινχζεζε κηα πξνεθινγηθή πεξίνδν ρσξίο ελδηαθέξνλ, ελψ κεγάιν πιήγκα γηα ην ίδην 

ην πκβνχιην απνηέιεζε ν ζάλαηνο, χζηεξα απφ κάρε κε αζζέλεηα, ηνπ ελεξγφηεξνπ 

κέινπο ηνπ πξνεγνχκελνπ πκβνπιίνπ, θαη επαλεθιεγέληνο, κεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

Κππξηαλνχ
306

, θάηη πνπ επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνλ Αξκνζηή ζηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν.  

 Οη εξγαζίεο ηνπ λένπ πκβνπιίνπ άξρηζαλ ζηηο 5/17 Φεβξνπαξίνπ 1887. Ο 

Αξκνζηήο Bulwer, αθνχ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ επηηπρία ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηε κεγάιε 

Απνηθηαθή Έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ, αλέθεξε ηα έξγα, πνπ δηέηαμε λα γίλνπλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επαξρίαο Πάθνπ, σο απνηέιεζκα ηεο πξφζθαηεο επίζθεςήο ηνπ εθεί. Οη 

βνπιεπηέο ζηελ αληηθψλεζή ηνπο, δελ πηνζέηεζαλ ηελ επαξέζθεηα ηνπ Bulwer γηα ηε 

γεληθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, δεηψληαο παξάιιεια ηε ιήςε παξφκνησλ κέηξσλ κε απηά 

ηεο Πάθνπ, θαη γηα ηελ Καξπαζία.
307

 

Δπηπξφζζεηα, ν Αξκνζηήο αλέιπζε ηα πξνηεηλφκελα απφ ηελ θπβέξλεζε 

λνκνζρέδηα, αλάκεζα ζηα νπνία βξίζθνληαλ «πξαθηηθά ηηλα θαη επσθειή κέηξα», αιιά 

θαη άιια πνπ δελ είραλ εγθξηζεί παιαηφηεξα θαη επαλαηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ λνκνζρέδην.
308

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πάλησο φηη ε θπβέξλεζε ζπλέρηζε λα πξνηείλεη λνκνζρέδηα ήζζνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηνπο ληφπηνπο, φπσο ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο 

                                                             
306 Γηα ην ζάλαην ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κππξηαλνχ βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 449-452. 

Γηα ηε βηνγξαθία θαη ην έξγν ηνπ βι. σθξφληνο Γ. Μηραειίδεο, Ηζηνξία ηεο θαηά Κίηηνλ Δθθιεζίαο, 

Λάξλαθα 1992, ζζ. 232-292, Βαζίιεηνο Μαηζαίνπ, Βηνγξαθία, ζάλαηνο θαη θεδεία ηνπ αεηκλήζηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ Κηηίνπ Κππξηαλνχ, Αιεμάλδξεηα 1887, Ησάλλεο Β. Κεπηάδεο, Λεπηαί Γξακκαί, Κχπξνο 1894, 

ζζ. 160-166. 
307 Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επαξρίεο, ηδηαίηεξα θησρέο, θαηαηέζεθαλ θαη ζρεηηθά ππνκλήκαηα. Βι. TNA: 

CO69/3. πλεδξίεο 14 θαη 15-3-1887. Αληίζεηα κε ηνπο βνπιεπηέο θαη ηνλ Αξκνζηή, ν Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, 

φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 447, ζεσξεί φηη ε Κχπξνο ππναληηπξνζσπεχηεθε ζηελ Απνηθηαθή Έθζεζε. 
308 Ο ελαξθηήξηνο ιφγνο ηνπ Αξκνζηή βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/3. πλεδξία 17-2-1887. Γηα ζρφιηα γηα ηελ 

νκηιία ηνπ Bulwer θαη ηε κεηάθξαζή ηεο ζηα ειιεληθά βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 459-461.  
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ινγνθινπήο ησλ βηβιίσλ, πνπ θαλεξψλεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ηε δηαθνξά ηφζν ζηηο 

πνιηηηθέο βιέςεηο, φζν θαη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Σν ελ ιφγσ δήηεκα επηζεκάλζεθε 

απφ ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο ζηελ αληηθψλεζε – ηα επίζεκα κέιε κε δήισζή ηνπο 

δηαρψξηζαλ ηε ζέζε ηνπο – ζεσξψληαο φηη έπξεπε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε δεηήκαηα 

«άκεζεο αλάγθεο θαη δσηηθήο ζεκαζίαο» θαη φρη κφλν ζε φζα ζα νδεγνχζαλ ζε αχμεζε 

ηεο θνξνινγίαο.
309

   

 Ζ αληηθψλεζε ησλ κειψλ ήηαλ εμίζνπ καθξνζθειήο. Πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, ζεκαληηθφο ήηαλ ν θαζνξηζκφο ζηνλ επίινγφ ηεο, ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ ηα λενεθιεγέληα κέιε θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ. ηφρνο ηνπο 

ήηαλ ε ειάηησζε ησλ «βαξηψλ θνξηίσλ» απφ ηνπο ψκνπο ησλ Κχπξησλ, κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηψζεσλ, επηζεκαίλνληαο ηδηαίηεξα ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηέβαιιαλ 

γηα κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο πνπ ήηαλ ε θχξηα αηηία κε αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ. Αλ 

θαη ηειηθψο, ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ε παξάγξαθνο απηή δηαγξάθεθε κεηά απφ 

ζπλεξγαζία ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ κσακεζαληθψλ κειψλ, ν ζηφρνο παξέκεηλε.
310

 

Σν δήηεκα επαλέθεξε ν Ν. Ρψζζνο, κέζσ ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο, κε ηε ζηήξημε θαη 

δχν κσακεζαληθψλ κειψλ, κε ην νπνίν δεηήζεθε απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ εχξηζθε ηξφπν απαιιαγήο ηνπ βάξνπο ηνπ θφξνπ απφ ηνλ θππξηαθφ 

ιαφ, λα αλαιάκβαλε ε ίδηα ηελ πιεξσκή ηνπ. Πέξαλ ηεο αλαθνξάο φηη ν θφξνο ήηαλ απφ 

ηηο θχξηεο αηηίεο ππαλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ, ηέζεθε θαη γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα ηνπ 

ιαλζαζκέλνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ. Δπηπξφζζεηα, νη αηξεηνί βνπιεπηέο 

αλαθέξζεθαλ θαη ζην φηη ήηαλ αδηαλφεην ν θππξηαθφο ιαφο λα πιεξψλεη γηα κηα 

ππνρξέσζε πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ κηα ζπλζήθε ζηελ νπνία δελ ήηαλ θαλ ζπκβαιιφκελν 

κέξνο θαη ηελ νπνία δελ κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη. Σα επίζεκα κέιε ππνζηήξημαλ φηη ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ ήηαλ κηθξφηεξν απφ φζν έπξεπε λα ήηαλ, ελψ ππέδεημαλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάζα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηξαηεπκάησλ ζην λεζί.
311

 Ο Αξκνζηήο ππελζχκηζε ζηνπο 

αηξεηνχο βνπιεπηέο φηη ε ππνρξέσζε απηή εθπήγαδε απφ ηε ζπλζήθε πξνζάξηεζεο θαη ε 

θπβέξλεζε ήηαλ αδχλαην λα πξάμεη νηηδήπνηε. Δπηπξφζζεηα, ζπλέδεζε ηελ ελ ιφγσ 

                                                             
309 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε απφξξηςε ηνπ λνκνζρεδίνπ έθεξε αληηδξάζεηο, φπσο ηνπ κεηέπεηηα βνπιεπηή 

Η. Κπξηαθίδε, ν νπνίνο, απφ ην Λνλδίλν, έζηεηιε επηζηνιή κε ηελ νπνία ζεσξνχζε φηη κε ηελ ελέξγεηά ηνπο νη 

βνπιεπηέο έπιεμαλ ηελ πξνζπάζεηα γηα παξαρψξεζε πεξηζζνηέξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, βι. εθ. Αιήζεηα, 

23/4-5-1887 θαη 18/30-7-1887. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο απφξξηςεο, βι. ην άξζξν ηνπ Ν.Γ. 

Φξαγθνχδε, εθ. Αιήζεηα, 27/9-7-1887 θ.ε. 
310 Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο θαη ε ζπδήηεζή ηνπ, TNA: CO69/3. πλεδξία 22-2-1887. Σα δχν επίζεκα 

κέιε ηεο επηηξνπήο γηα ηε ζχληαμή ηεο, ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο θαη ν Αξρίαηξνο, δήισζαλ ελππφγξαθα 
ηε δηαθσλία ηνπο. Ζ παξνπζίαζή ηεο ελψπηνλ ηνπ Αξκνζηή έγηλε ζηελ επφκελε ζπλεδξία, 23-2-1887.  
311 TNA: CO69/3. πλεδξία 16-3-1887, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 463-464. 
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ππνρξέσζε κε ην Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ κε ην νπνίν ηδξχζεθε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην 

θαη θαη’ επέθηαζε, ππέδεημε φηη ην ςήθηζκα αληέβαηλε ζε απηφ.
312

  

 Ζ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ Ρψζζνπ παξά ηε δηαθσλία ησλ επίζεκσλ κειψλ, 

νδήγεζε θαη ζηελ νκφθσλε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1887, ζρεδφλ ρσξίο 

ζπδήηεζε. πσο ν Γ. Μαιεθίδεο άθεζε λα ελλνεζεί, νη αηξεηνί εθπξφζσπνη, κεηά ηελ 

επηηπρία ηνπ ςεθίζκαηνο γηα ην θφξν ππνηειείαο, δελ επηζπκνχζαλ λα έξζνπλ ζε 

ζχγθξνπζε κε ηα επίζεκα κέιε θαηαςεθίδνληαο άξζξα ηνπ λφκνπ απηνχ.
313

  

 Σαπηφρξνλα φκσο, νη αηξεηνί βνπιεπηέο εμέθξαζαλ εκκέζσο ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, δείγκα θαη ηεο 

επηθπιαθηηθφηεηάο ηνπο έλαληη ησλ πξνζέζεψλ ηεο. Αθνξκή έδσζε ε ζπδήηεζε γηα ην 

λφκν πεξί επαλεθηίκεζεο ηεο πεξηνπζίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο ηα αηξεηά κέιε 

ζεψξεζαλ ζεκαληηθή ηε ζπκκεηνρή θαη θππξίσλ εθηηκεηψλ, πέξαλ ησλ δηνξηζκέλσλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε, αθνχ ε κέρξη ηφηε εκπεηξία ηνπο ηνχο έθαλε επηθπιαθηηθνχο απέλαληί ηεο, 

θαζψο πίζηεπαλ φηη δελ ζα θαηέιεγαλ ζε ζσζηέο ηηκέο θαη ζα έπιεηηαλ ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ ιανχ. Ζ ζπκκεηνρή αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ, αθφκα θαη ησλ Δπαξρηαθψλ Ηδαξέ, ζηηο 

επηηξνπέο απηέο ζα δηαζθάιηδαλ ηελ νξζφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ.
314

 Ζ πξνζπάζεηα απηή γηα 

δηνξηζκφ θαη εθπξνζψπσλ ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα ηδσζεί θαη ζηα επξχηεξα 

πιαίζηα ησλ αηηεκάησλ γηα αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηζαγελψλ ζηηο δηάθνξεο 

θπβεξλεηηθέο ζέζεηο. Ζ επηκνλή ησλ αηξεηψλ κειψλ, νη νπνίνη, κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ ζην 

αξρηθφ λνκνζρέδην, πέηπραλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ ζηε δηαδηθαζία 

επαλεθηίκεζεο νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ζε δχν πεξηπηψζεηο λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε, 

πξνθαλψο σο κέηξν πίεζεο πξνο ηνπο δηαθσλνχληεο.
315

 

Ζ πξνθαηάιεςε έλαληη ησλ Βξεηαλψλ θαη ε αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ θαη 

επηδηψμεψλ ηνπο απφ ηα αηξεηά κέιε εθθξάζηεθε ηδηαίηεξα έληνλα θαηά ην επφκελν έηνο 

(1888), θαη νδήγεζε ζε θαηαςήθηζε δηαθφξσλ λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία ζα βνεζνχζαλ είηε 

ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, είηε ηεο πξνζηαζίαο ηεο παξαγσγήο. Δλδεηθηηθή ήηαλ ε θαηαςήθηζε 

ησλ λνκνζρεδίσλ γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο εηζαγσγήο φπισλ
316

 θαη ηεο εγγξαθήο ηνπο,
317

 

                                                             
312 TNA: CO69/3. πλεδξία 31-3-1887. 
313 TNA: CO69/3. πλεδξία 17-3-1887. 
314 TNA: CO69/3. πλεδξίεο 23 θαη 24-2-1887 θ.ε. 
315 Βι. TNA: CO69/3. πλεδξίεο 24-2-1887 θαη 1-3-1887. Οη ζπδεηήζεηο γηα ην λνκνζρέδην αλαιχνληαλ θαη 

ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, βι. εθ. Αιήζεηα, 21/5-3-1887 θ.ε. Ζ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο, αλ θαη 

ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά, αθνχ απνδείθλπε ηελ αδπλακία ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πκβνπιίνπ λα επηβάιεη ηελ 

άπνςή ηνπ, ηαπηφρξνλα έγηλε δεθηή κε αλαθνχθηζε, αθνχ νη φξνη πνπ επέβαιιε ην λνκνζρέδην νδεγνχζαλ 

ζηελ θαηαζηξνθή ησλ θηεκαηηψλ. Βι. εθ. Αιήζεηα, 14/26-3-1887.   
316 TNA: CO69/3. πλεδξία 9-3-1888. 
317 TNA: CO69/3. πλεδξίεο 21 θαη 22-3-1888. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Rashid Effenti, αληηδξψληαο ζηελ 

ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, αδπλαηνχζε λα αληηιεθζεί πσο απηφ ζα ζηακαηνχζε ηε δσνθινπή. Δπηπξφζζεηα, ν 
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αθνχ ηα αηξεηά κέιε ηα ζεσξνχζαλ σο αθφκα έλα κέζν γηα ηελ αχμεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

εζφδσλ απφ θνξνινγίεο θαη ειέγρνπ ησλ πνιηηψλ.  Παξφκνηα ζηάζε ηήξεζαλ θαη ζην 

λνκνζρέδην γηα ηελ θαζηέξσζε ζην λεζί εκπνξηθψλ ζεκάησλ (merchandize mark), 

ζεσξψληαο φηη κε απηφ ζα δηαζθαιίδνληαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ μέλσλ.
318

     

Παξά ηηο δηαθσλίεο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1887 ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα 

λνκνζρέδηα κε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν απφ ηα αηξεηά θαη ηα επίζεκα κέιε. Απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ήηαλ ε λνκνζεηηθή δηεπζέηεζε ηεο άξδεπζεο γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο
319

 

αιιά θαη ε εηζαγσγή ςεθίζκαηνο απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηγψλ, ε κεηαηξνπή ηνπ νπνίνπ ζε λφκν θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζα απαζρνινχζε ηνπο 

θαηνίθνπο γηα πνιιά ρξφληα
320

. πδεηήζεθαλ αθφκε θαη εγθξίζεθαλ λνκνζρέδηα πνπ 

ζηφρν είραλ ηελ αθνξνιφγεηε ειιηκέληζε πινίσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

ηέκκαηνο
321

 αιιά θαη ηελ αδαζκνιφγεηε εηζαγσγή φπισλ απφ ηνπο βξεηαλνχο 

αμησκαηνχρνπο ζην λεζί,
322

 πξνλφκηα πνπ επηβεβαίσλαλ ηελ ηζρχ ηεο θξαηαηάο δχλακεο 

ζην λεζί. Σν γεγνλφο απηφ δηαθάλεθε ηδηαίηεξα φηαλ ην ςήθηζκα ηνπ Ρψζζνπ γηα ηε 

κείσζε ηνπ θφξνπ ησλ αηκφπινησλ πνπ ειιηκελίδνληαλ ζηελ Κχπξν γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο θαη ππεξέβαηλαλ ηνπο 1,000 ηφλνπο θαη ην νπνίν ζα βειηίσλε ην εκπφξην ηνπ 

λεζηνχ, δελ ππνζηεξίρζεθε απφ ηα επίζεκα κέιε, κε ηε δηθαηνινγία φηη ζα κεηψλνληαλ ηα 

δεκφζηα έζνδα.
323

     

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ιφγσ ηεο μεξαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

(1886), ηα αηηήκαηα απφ ηνπο θαηνίθνπο γηα βνήζεηα απμήζεθαλ, ελψ θαη νη ίδηνη νη 

βνπιεπηέο θαηέζεηαλ ζρεηηθά ςεθίζκαηα πξνο ηελ θπβέξλεζε. Πέξαλ φζσλ αλαθέξζεθαλ 

γηα παξνρή βνήζεηαο πξνο ηελ επαξρία Πάθνπ θαη ηελ Καξπαζία, ν Καξεκθπιάθεο 

θαηέζεζε ςήθηζκα κε ην νπνίν πξφηεηλε ηε ιήςε δαλείνπ 50,000 ιηξψλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε γηα ην ζθνπφ απηφ, ην νπνίν βέβαηα ζα πξνζηίζεην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Υσξίο λα ακθηζβεηεί ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ν βνπιεπηήο θαηέζεζε ην πην πάλσ 

ςήθηζκα, ην νπνίν κεηά απφ πξνζζήθεο, θαη παξά ηελ αληίζεζε ησλ επίζεκσλ κειψλ, πνπ 

ην ζεσξνχζαλ κε πξαγκαηνπνηήζηκν, εγθξίζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ.
324

     

                                                                                                                                                                                         
λφκνο ζεσξήζεθε φηη ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ θπβέξλεζε «λα παξαβηάδε ην νηθνγελεηαθφλ άζπινλ 

παληφο πνιίηνπ». Βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 495.  
318 TNA: CO69/3. πλεδξία 21-3-1888. 
319 TNA: CO69/3. πλεδξίεο 29 θαη 30-3-1887. 
320 TNA: CO69/3. πλεδξία 22-3-1887. 
321

 TNA: CO69/3. πλεδξία 25-2-1887. 
322 TNA: CO69/3. πλεδξία 28-3-1887. 
323 TNA: CO69/3. πλεδξία 8-3-1887. 
324 TNA: CO69/3. πλεδξία 31-3-1887. πσο πξνέβιεπε θαη ν αξζξνγξάθνο ηεο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 
21/2-4-1887, «αη εθ κέξνπο ηεο θπβεξλήζεσο αληηζηάζεηο άγνπζηλ εκάο εηο ην λα πηζηεχζσκελ φηη θαη ε 

ιανζσηήξηνο αχηε πξφηαζηο, σο ηφζαη άιιαη, παξαπεκθζήζεηαη εηο ηαο ειιεληθάο θαιέλδαο». 
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 Με ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ ηεο ζπλφδνπ, νη βνπιεπηέο επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ νη θάηνηθνη, πνπ ήηαλ ζπλδπαζκφο 

ηεο αλνκβξίαο, ηεο θησρήο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηεο αχμεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηεο 

απζηεξήο θπβεξλεηηθήο θνξνεηζπξαθηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ. ε φιεο ηηο επαξρίεο δηνξγαλψζεθαλ ζπιιαιεηήξηα, κε θχξηνπο 

νκηιεηέο ηνπο βνπιεπηέο ζηα νπνία εθδειψζεθε ε δπζθνξία ησλ θαηνίθσλ έλαληη ηεο 

βξεηαληθήο δηνίθεζεο.
325

 

 Δλ κέζσ απηψλ ησλ εθδειψζεσλ δηακαξηπξίαο, αιιά θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα 

ηελ αδπλακία ησλ αηξεηψλ κειψλ λα αζθήζνπλ πξαγκαηηθέο εμνπζίεο,
326

 άξρηζε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1888. ηελ πξνζθψλεζή 

ηνπ ν Αξκνζηήο επηζήκαλε θαη ν ίδηνο ηηο άζρεκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζην λεζί, πνπ ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο αχμεζεο ησλ εγθιεκάησλ, 

ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ην πξνεγεζέλ έηνο γηα 

αληηκεηψπηζή ηνπο. ε απηά ηα πιαίζηα θπκάλζεθαλ θαη ηα λνκνζρέδηα πνπ πξφηεηλε ε 

θπβέξλεζε ζην πκβνχιην πξνο ζπδήηεζε.
327

 Ζ αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ δηαηεξήζεθε 

ζηα ίδηα πιαίζηα, κε ηελ αίηεζε πεξαηηέξσ κέηξσλ βνήζεηαο πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε επηδνθηκαζία νξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο ηε ζπιινγή ηεο 

δεθάηεο ζε είδνο
328

 θαη ηελ αζηπλφκεπζε πεξηνρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσνθινπήο, 

ησλ νπνίσλ δεηήζεθε ε επέθηαζε.
329

 Ζ απνπζία, φκσο, νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζηα 

αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ, φπσο εθδειψζεθαλ ζηα πξφζθαηα ζπιιαιεηήξηα, θαηαθξίζεθε 

έληνλα απφ ηνλ Σχπν.
330

  

 Ήδε απφ ηηο εηζαγσγηθέο νκηιίεο, δηαθάλεθε φηη ε ζηφρεπζε ησλ κειψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηφζν ησλ αηξεηψλ, φζν θαη ησλ επίζεκσλ, θαηά ηελ ηξέρνπζα 

ζχλνδν ζα ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ λεζηνχ. Ζ 

                                                             
325 Γηα πεξηγξαθή ησλ ζπιιαιεηεξίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ςεθηζκάησλ βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, 

ζζ. 484-491, The Acting High Commissioner to Sir H.T. Holland, Nicosia, Received 21-1-1888, Cyprus C. 

5523, Correspondence Relating to the Affairs and Finances of Cyprus, Λνλδίλν 1888, ζζ. 87-91, Sir Henry 

Bulwer to Sir H. Holland, Received 8-3-1888, Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 97-98. Βι. επίζεο εθεκ. Αιήζεηα, 

28/10-12-1887 θ.ε. θαη Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/17-12-1887 θ.ε., φπνπ πεξηγξάθνληαη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηα 
ζπιιαιεηήξηα θαη ηα ςεθίζκαηά ηνπο. 
326 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην άξζξν ηεο εθ. Αιήζεηα, 12/24-3-1888, φπνπ αλαθέξεηαη φηη «νη δπζηπρείο 

αληηπξφζσπνί καο ρεξζί ηε πνζί ηε δεδεκέλνη φληεο θαη ηελ θνηιίαλ κφλνλ έξπνληεο». 
327 Οιφθιεξνο ν ελαξθηήξηνο ιφγνο ζην TNA: CO69/3. πλεδξία 29-2-1888. Αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ ήηαλ θαη ε θαηλνηνκία ηεο παξαιαβήο ηεο δεθάηεο ζηα ζηηεξά απφ ηελ επαξρία Πάθνπ ζε είδνο, 

θάηη πνπ ζα θαζηεξσλφηαλ, αθνχ είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ε παξαρψξεζε αιεχξνπ ζηνπο 

θησρνχο θαηνίθνπο ηεο Καξπαζίαο, ε θαζπζηέξεζε ζηε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη ε εξγνδφηεζε πνιιψλ 

θαηνίθσλ ζε δεκφζηα έξγα.  
328 Σν αίηεκα απηφ επαλεξρφηαλ ζπρλά θαη ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο, βι. «πιινγή ηεο δεθάηεο εηο είδνο», εθ. 

Αιήζεηα, 27/8-9-1888. 
329 TNA: CO69/3. πλεδξία 5-3-1888. 
330 Βι. ραξαθηεξηζηηθά ην άξζξν ηεο εθ. Νενιφγνο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, εκεξ. 19-3-1888, ην νπνίν 

αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Αιήζεηα, 16/28-4-1888. 
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ζχκπλνηα απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε 

πξνηαζείζα απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή αληηθψλεζε εγθξίζεθε νκφθσλα, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε. Πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ λνκνζρεδίσλ, αξθεηά ήηαλ ηα ςεθίζκαηα, αιιά θαη νη 

επεξσηήζεηο, ηφζν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, φζν θαη γηα ηηο δηάθνξεο 

θνξνινγίεο.
331

 

Οη άζρεκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην λεζί νδήγεζαλ ηα αηξεηά 

κέιε ζηελ έληνλε αληίδξαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο 

θπβέξλεζεο, κε αθνξκή ηνπο πςεινχο κηζζνχο ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην θφξν ππνηειείαο. Ζ ππεξάζπηζή ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ Αξρηγξακκαηέα, ν 

νπνίνο ππνζηήξημε φηη ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα ηε δηνίθεζε ήηαλ κηθξφηεξα ζπγθξηλφκελα 

κε άιιεο απνηθίεο, δελ ηθαλνπνίεζε ηα αηξεηά κέιε, ηα νπνία ζθιήξπλαλ ηε ζηάζε ηνπο 

θαηά ηηο θαηά άξζξν ζπδεηήζεηο. Αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ησλ θππξίσλ βνπιεπηψλ, πνπ, 

παξά ηηο απνξξηπηηθέο ςήθνπο ησλ επίζεκσλ κειψλ, εγθξίζεθαλ, ήηαλ ε κείσζε ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ, αθφκα θαη ησλ ελνηθίσλ πνιιψλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ, ε 

ζχκπηπμε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ (κε πην ζεκαληηθή ηελ πξφηαζε ν Αξρηγξακκαηέαο λα 

αζθεί ηαπηφρξνλα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηή Λεπθσζίαο) θαη ε θαηάξγεζε άιισλ. 

Οη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, δήισλαλ αδπλακία λα κεηψζνπλ ηνπο 

κηζζνχο, παξά κφλν κε ηελ θέλσζε ησλ ζέζεσλ, ελψ πηζαλή θαηάξγεζε ή αθφκα θαη 

αλαγθαζηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ ηζρπξίδνληαλ φηη ζα είρε επηπηψζεηο ζηελ θπβεξλεηηθή 

εηθφλα, αθνχ δχζθνια ζα εληνπίδνληαλ ηθαλνί ππάιιεινη κε κεησκέλνπο κηζζνχο. 

Δπηπξφζζεηα, νη εξγαζίεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ δελ ζα δηεθπεξαηψλνληαλ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ πξνβιεκάησλ ζηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ.
332

 

Οη ζπλνιηθέο απνθνπέο, νη νπνίεο έθηαζαλ ην πνζφ ησλ 7,962 ιηξψλ, επέθεξαλ ηελ 

αληίδξαζε ηνπ Αξκνζηή, πνπ εθθξάζηεθε κε κήλπκά ηνπ ζην πκβνχιην, κε ην νπνίν 

δεζκεχηεθε λα κειεηήζεη ην δήηεκα θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ ππνπξγφ, αλακέλνληαο ηε 

κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ησλ κειψλ ηνπ.
333

 Ο Bulwer είρε βέβαηα ελεκεξψζεη απζεκεξφλ ην 

ππνπξγείν, απνζηέιινληαο ηφζν πίλαθεο κε ηηο κεηψζεηο φζν θαη δηθή επηζηνιή, φπνπ 

ηφληδε φηη κεγάινο αξηζκφο αμησκαηνχρσλ ζα έραλε ηηο ζέζεηο ηνπ, ελψ αξθεηψλ άιισλ ζα 

                                                             
331 Βι. ελδεηθηηθά ηελ επεξψηεζε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αθξίδαο ζην TNA: CO69/3. πλεδξία 10-4-1888. 
332

 Ζ εμέηαζε ηνπ λνκνζρεδίνπ μεθίλεζε ζηε ζπλεδξία ηεο 9
εο

 Απξηιίνπ 1888 θαη ζπλερίζηεθε ζηηο επφκελεο 

ζπλεδξίεο. Βι. TNA: CO69/3, θαη γεληθά Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 497-518. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πάλησο φηη νη αηξεηνί βνπιεπηέο, παξά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ηεο δηνίθεζεο, ζηήξηδαλ ηελ αλαγθαηφηεηα νξηζκέλσλ επηδνκάησλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, φπσο ήηαλ 
ην επίδνκα ηξνθήο ησλ αιφγσλ ησλ αγξνηηθψλ ηαηξψλ, βι. TNA: CO69/3. πλεδξία 17-4-1888. 
333 TNA: CO69/3. πλεδξία 24-4-1888. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζή ηνπ ζην Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 497-498. 
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κεησλφηαλ ν κηζζφο, κε αλεπαξθείο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, αηηηνινγήζεηο απφ ηα αηξεηά 

κέιε.
334

 

Γπν κέξεο αξγφηεξα, ε απάληεζε ησλ βνπιεπηψλ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε απφ ηνλ 

Αξκνζηή, ελψ ηνληδφηαλ ε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ απξνλνεζία ηεο γηα ηα 

ηζρχνληα ζπκβφιαηα, αθνχ ην πκβνχιην γηα πνιιά ρξφληα επέκελε ζηνλ εληνπηζκφ 

ηξφπσλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ.
335

 Ο Αξκνζηήο ζηελ επφκελε ζπλεδξία, απαληψληαο κε 

δηάγγεικα, ηφληζε ηελ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ πξνηεηλφκελν, απφ ηνπο βνπιεπηέο, ηξφπν, 

θαηεγνξψληαο ηνπο φηη αζθνχζαλ «πιεηνλνςεθίαο εμνπζίαλ» θαη φηη παξέθθιηλαλ ησλ 

αξρψλ ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο. Εήηεζε ηελ απφζπξζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

ππνζρφκελνο φηη ζα ιάκβαλε ππφςε ζην εμήο ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ, αλαγλσξίδνληαο έκκεζα φηη κέρξη ηφηε δελ ην έπξαηηε.
336

 Οη βνπιεπηέο, 

απαληψληαο θαη ζην δεχηεξν δηάγγεικα, ππνζηήξημαλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ςήθηζαλ, 

αθνχ νη δαπάλεο ήηαλ «δπζαλάινγνη πξνο ηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο ηεο ρψξαο»
337

. Χο 

απνηέιεζκα, ην ηξνπνπνηεκέλν, απφ ηνπο εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο, λνκνζρέδην 

επαλαηέζεθε πξνο ζπδήηεζε, παξά ηηο θπβεξλεηηθέο αληηξξήζεηο θαη εγθξίζεθε,
338

 ελψ ν 

Αξκνζηήο ελεκέξσζε ην πκβνχιην φηη ζα απέζηειιε ην λφκν, κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

ζην ππνπξγείν, γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςή ηνπ απφ ηε Βαζίιηζζα.
339

 ηα κέζα ηνπ 

Μαΐνπ, ν Bulwer απέζηεηιε πξνο ην ππνπξγείν ηα νινθιεξσκέλα Πξαθηηθά ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλεδξηψλ, επαλαιακβάλνληαο ηηο ελζηάζεηο ηνπ γηα ηηο κεηψζεηο, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε έπξεπε λα πξνβεί ζε νξηζκέλεο πεξηθνπέο 

ζην κηζζνιφγην. Σέινο, δήηεζε ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ γηα ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, παξαθάκπηνληαο δειαδή ηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληα λφκν.
340

 Ζ απάληεζε 

ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ εηνηκάζηεθε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1888. Αξρηθά απνθιείζηεθε ε 

πηζαλφηεηα γηα ηελ πξνζζήθε ζην ζχληαγκα πξφλνηαο γηα απνθπγή ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, 

αθνχ δελ εληαζζφηαλ ζην γεληθφηεξν ζπληαγκαηηθφ πλεχκα ζηηο δηάθνξεο θηήζεηο ηεο 

Βξεηαλίαο, επεηδή ε παξαρψξεζε απηή εμππαθνπφηαλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιανχ. Έπεηηα, αθνχ αλέιπζε θάζε πεξίπησζε κείσζεο κηζζνχ ή 

                                                             
334 Sir Henry Bulwer to Sir H. Holland, Nicosia 24-4-1888, Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 114-116. 
335 TNA: CO69/3. πλεδξία 26-4-1888. Βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 498. Ζ απάληεζε 

εηνηκάζηεθε απφ εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία απνηειείην απφ ηέζζεξα αηξεηά κέιε (ηξεηο Έιιελεο θαη έλα 

Σνχξθνο) θαη δχν επίζεκα κέιε, ηα νπνία θαη δηαθψλεζαλ κε ην ηειηθφ θείκελφ ηεο. 
336 TNA: CO69/3. πλεδξία 27-4-1888. 
337 TNA: CO69/3. πλεδξία 30-4-1888. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ηα επίζεκα κέιε δελ ζπκθψλεζαλ κε ηελ 

απάληεζε, θαηαςεθίδνληάο ηελ ζηε ζρεηηθή ςεθνθνξία.  
338

 TNA: CO69/3. πλεδξία 1-5-1888. 
339 TNA: CO69/3. πλεδξία 2-5-1888. O Bulwer αξρηθά απέζηεηιε ζην ππνπξγείν κφλν ηα ζρεηηθά 

κελχκαηα, Sir Henry Bulwer to Sir H. Holland, Nicosia 1-5-1888, Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 116-119, ελψ 

κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ νιφθιεξν ην λφκν, Sir Henry Bulwer to Sir H. Holland, Nicosia 4-5-1888, 
Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 119-121.  
340 Sir Henry Bulwer to Sir H. Holland, Nicosia 15-5-1888, Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 123-146. 
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θαηάξγεζεο ζέζεσλ μερσξηζηά, εγθξίλνληαο θαη νξηζκέλεο απφ απηέο, πξφηεηλε ηελ 

ππνγξαθή απφ ηε Βαζίιηζζα Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ πνπ λα επηβάιιεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, επηζεκαίλνληαο φκσο φηη ε ελέξγεηα απηή δελ έπξεπε λα απνηειέζεη 

πξνεγνχκελν, αιιά αληηζέησο ε θπβέξλεζε φθεηιε λα εληνπίζεη ηξφπνπο κείσζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ.
341

 Σέινο ηφληζε, ζε κνξθή απεηιήο, φηη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο, εθ 

κέξνπο ησλ αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ, ηέηνηαο ελέξγεηαο, ην Λνλδίλν ζα εμέηαδε αθφκα θαη 

ηελ πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο.
342

  

ε απηά ηα πιαίζηα, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα έιεγρν ηεο 

θπβεξλεηηθήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο αλήθε θαη ην ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε ν Παζράιεο 

Κσλζηαληηλίδεο. χκθσλα κε απηφ, ε εθηειεζηηθή εμνπζία δελ ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη 

νπνηαδήπνηε θνξνινγία ζην λεζί, εθηφο θαη αλ απηή εγθξηλφηαλ κε λφκν. Ζ πξφηαζε ηνπ 

θχπξηνπ βνπιεπηή, πνπ ακθηζβεηνχζε ηελ εμνπζία ηεο θπβέξλεζεο λα επηβάιιεη θφξνπο, 

αθνχ θαλέλαο θφξνο δελ ζα επηβαιιφηαλ αλ δελ εγθξηλφηαλ θαη απφ ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην, εγθξίζεθε νκφθσλα.
343

 

Ζ παξαπάλσ αληηπαξάζεζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηφζν 

ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη ησλ κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αθελφο ε πξψηε 

αλαγθάζηεθε λα κεξηκλήζεη ψζηε λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα κείσζε ησλ 

αλαγθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζην λεζί, αθεηέξνπ νη εθιεγκέλνη 

βνπιεπηέο, παξά θαη ηηο δηθέο ηνπο ακθηηαιαληεχζεηο, θαηάθεξαλ, έζησ θαη 

καθξνπξφζεζκα, ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ηελ ειάηησζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη νη Βξεηαλνί, αθφκε κηα θνξά, επέβαιαλ 

ηελ πνιηηηθή ηνπο κέζσ πιαγίαο νδνχ, παξαθάκπηνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, 

αιιά θαη ην φηη, κε σκφ ηξφπν, απείιεζαλ ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο γηα θαηάξγεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πηνζεηνχζαλ ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο.  

Σν δήηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απαζρφιεζε θαη ηε λνκνζεηηθή ζχλνδν ηνπ 1889 

κε αλαθνξά ζε απηφ ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Αξκνζηή, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην 

πκβνχιην γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ.
344

 Δπηπξφζζεηα, 

                                                             
341 Σν δηάηαγκα δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, βι. The Cyprus Gazette Supplement, 21-9-1888, 

θαη αλαδεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, βι. εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ θαη Αιήζεηα, 17/29-9-1888. 
342 Lord Knutsford to Sir Henry Bulwer, Downing Street 20-7-1888, Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 170-173. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ επαλήιζε κε λέα επηζηνιή ηνπ ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ 

πξνηείλνληαο δηάθνξα «κέηξα ιηηφηεηαο» γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ, πηνζεηψληαο αξθεηέο απφ ηηο πξνηάζεηο 

ησλ Κχπξησλ βνπιεπηψλ. Βι. ζρεηηθά Lord Knutsford to Sir Henry Bulwer, Downing Street 3-8-1888, 

Cyprus C. 5523, φ.π., ζζ. 174-180. Ζ αιιεινγξαθία πνπ αθνινχζεζε βξίζθεηαη ζην Cyprus C. 5812, 

Further Correspondence relating to the Affairs and Finances of Cyprus, Λνλδίλν 1889, ελψ δεκνζηεχηεθε ζε 

ζπλερή θχιια ηεο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 15/27-10-1888 θ.ε.  
343 TNA: CO69/3. πλεδξία 13-4-1888. 
344 Ζ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Αξκνζηή βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/4. πλεδξία 27-2-1889, θαη ε αληηθψλεζε 
ζην TNA: CO69/4. πλεδξία 5-3-1889. Οη ειιεληθέο ηνπο κεηαθξάζεηο ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. 

Β΄, ζζ. 528-534.  
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ηφληζε φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα κεηψζεηο ζηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ δελ είραλ 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ιφγσ ηεο αλάγθεο αχμεζεο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ. Οη 

βνπιεπηέο αλ θαη επηδνθίκαζαλ ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζέζεηο, αμίσζαλ θαη ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο κεηψζεηο απηέο, ψζηε λα απνθεχγνληαη κεηαβνιέο 

«αίηηλεο δελ ζπλάδνπζη πξνο ηαο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο»
345

. Ο Αξκνζηήο επηζήκαλε αθφκε 

ηελ αλάγθε ιήςεο πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο 

θαη ηα κέιε ζα πξφζθεξαλ ηελ αξσγή ηνπο. Ο Bulwer ηφληζε, ηέινο, ηελ αλάγθε γηα 

επαλεμέηαζε ηξηψλ λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία, παξά ην γεγνλφο φηη ζπδεηήζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο ζπλφδνπο, εμαηηίαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επέθεξαλ ηα αηξεηά κέιε, είραλ 

θαηαζηεί, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, αθαηάιιεια. πσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, ηφζν ε 

αξκνζηεηαθή νκηιία, φζν θαη ε αληηθψλεζε αληηθαηφπηξηδαλ θαη ηνπο ρακεινχο ηφλνπο 

νιφθιεξεο ηεο ζπλφδνπ. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο 

απφ ηα κέιε ζηελ αληηθψλεζή ηνπο γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ γεληθφηεξα ην 

λεζί, πηζαλφλ εμαηηίαο θαη ηεο αλακελφκελεο αλαρψξεζεο ηεο Πξεζβείαο ζην Λνλδίλν γηα 

θαηάζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ απφ ηα ςεθίζκαηα 

ζηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
346

  

Οη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζπλερίζηεθαλ κε ηηο ζπλήζεηο αληηπαξαζέζεηο 

αλάκεζα ζηα αηξεηά θαη ηα επίζεκα κέιε θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ησλ λνκνζρεδίσλ, ζηελ 

πξνζπάζεηα πάληα ησλ πξψησλ γηα απάιεηςε πξνλνηψλ ζε απηά πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

απζηεξέο γηα ηνπο θαηνίθνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα λνκνζρέδηα γηα ην αιάηη (φπνπ 

πξνλννχληαλ βαξηέο πνηλέο), ηελ επαλεθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ (αηηνχληαλ γεληθή 

αμηνιφγεζε), ηε κεηαθνξά φπισλ (ζεσξνχζαλ φηη ε απαγφξεπζε νπινθνξίαο δελ ήηαλ ε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, αιιά ε θηψρεηα θαη ε ακάζεηα) θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνηακψλ.
347

  

Οη αζθνί ηνπ Αηφινπ άλνημαλ φηαλ ηέζεθε γηα ζπδήηεζε ην λνκνζρέδην γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο Α. Ληαζίδεο αλέθεξε φηη ε άπνςε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ αηξεηψλ κειψλ ήηαλ φηη, κεηά θαη ηελ πξνεγεζείζα αιιεινγξαθία, 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θαη αλ πξνηεηλφηαλ απφ απηνχο ζα «ινγνθξηλφηαλ» θαη πάιη 

απφ ηνλ ππνπξγφ, νπφηε είραλ απνθαζίζεη λα ηεξήζνπλ απνρή θαηά ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε 

                                                             
345 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Π. Κσλζηαληηλίδεο θαηέζεζε επεξψηεζε ζηελ νπνία δεηνχζε λα δηεπθξηληζηεί 

θαηά πφζν νη πξνηάζεηο ηνπ ππνπξγνχ γηα κεηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα θαηαηίζελην ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ. TNA: CO69/4. πλεδξία 7-3-1889.  
346 Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Πξεζβείαο θαη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ ππνκλήκαηνο βι. Φ. Εαλλέηνο, 

Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 518-522 θαη ηελ άπνςε ζρεηηθά κε «ην πεληρξφλ ηεο απαληήζεσο» ζην ίδην, ζει. 
534. 
347 Βι. ελδεηθηηθά ζην TNA: CO69/4. πλεδξίεο 8-3-1889 θ.ε., 15-3-1889, 18-3-1889 θαη 19-3-1889. 
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θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ππφκλεκα πνπ εηνίκαζαλ.
348

 Ο Αξκνζηήο ην 

απνδέρζεθε, αλ ε δηαδηθαζία απηή δελ ήηαλ ε ζπλήζεο, αθνχ ην χληαγκα ηνπ έδηλε ην 

δηθαίσκα λα δερζεί έλα ηέηνην ππφκλεκα κε ηελ θπβεξλεηηθή ηνπ ηδηφηεηα, θαη φρη σο 

πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ. Παξά ηηο ελζηάζεηο, ε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ άξρηζε κε 

παξφληεο ηα επίζεκα κέιε, δχν Οζσκαλνχο βνπιεπηέο θαη ηνλ Ρψζζν, νη νπνίνη δελ 

ππφγξαςαλ νχηε ην ππφκλεκα δηαρσξίδνληαο έηζη ηε ζέζε ηνπο. Έηζη, ην λνκνζρέδην 

εγθξίζεθε ρσξίο νπνηαδήπνηε ζνβαξή αληίδξαζε απζεκεξφλ.
349

 

Απηή ήηαλ ε πξψηε έληνλε δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ ηνχξθσλ θαη ησλ 

ειιήλσλ αηξεηψλ κειψλ. Ζ δηαθαηλφκελε απηή αληηπαξάζεζε εληζρχζεθε θαη κεηά ηελ 

άξλεζε ησλ δεχηεξσλ, θαη ηειηθά θαηαςήθηζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή 

Rashid Ef., γηα αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λφκνπ πεξί Γεκαξρείσλ, 

κέρξη λα κεηαθξαζηνχλ θαη ζηα νζσκαληθά ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Ζ ελέξγεηα ησλ ειιήλσλ 

κειψλ νδήγεζε ζηε ζχκπξαμε ησλ ηνχξθσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο κε ηνπο Βξεηαλνχο θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
350

 

ε απηή, ν νζσκαλφο βνπιεπηήο Rashid Ef. πξφηεηλε ηε δηπιή εθινγή, δειαδή ηελ 

εθινγή κνπζνπικάλσλ κφλν απφ κνπζνπικάλνπο θαη ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ρξηζηηαλνχο, 

ζηνπο δήκνπο φπνπ ππήξραλ ζχκβνπινη θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ, φπσο γηλφηαλ δειαδή θαη 

κε ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, θαη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ςεθνθφξν λα δψζεη φιεο ηηο ςήθνπο 

πνπ δηθαηνχηαλ ζε έλα κφλν ππνςήθην. Ζ πξφηαζε απηή, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ήηαλ 

απνηέιεζκα ηνπ κέρξη ηφηε ζπζηήκαηνο, φπνπ νη νζσκαλνί θάηνηθνη ζεσξνχζαλ, φηη ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, ε ςήθνο ηνπο ζα ήηαλ «ρακέλε». Ζ πξφηαζε απηή, θαη 

ηδηαίηεξα ε ηειεπηαία πξνζζήθε, επέθεξε ηελ αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ κειψλ, νη νπνίνη 

πξφηεηλαλ ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. Μαδί ηνπο ζπκθψλεζε θαη ν Hussein Ef., 

ελψ δηαθψλεζαλ νη ππφινηπνη Οζσκαλνί θαη ηα επίζεκα κέιε.
351

 Οη έιιελεο βνπιεπηέο 

ζεσξνχζαλ φηη κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή νη κνπζνπικάλνη έραλαλ ην δηθαίσκα λα 

επηιέγνπλ θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, αθνχ ηα πξνβιήκαηα ησλ δήκσλ 

ήηαλ θνηλά. Αληηζέησο, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο ππνζηήξημαλ ηελ ηξνπνπνίεζε, φπσο θαη νη 

                                                             
348 Σν ππφκλεκα βξίζθεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 534-536, ελψ δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ 

Σχπν βι. εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18/30-3-1889. 
349 TNA: CO69/4. πλεδξία 26-3-1889. Σα αηξεηά κέιε, κε πξφηαζε ηνπ Π. Κσλζηαληηλίδε, δήηεζαλ 

αξγφηεξα ηε κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπ θπβεξλεηηθνχ κεραληθνχ, ν νπνίνο ζα αλαιάκβαλε θαη ηηο εμνπζίεο ηνπ 

αξρηδαζνλφκνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε ζα θαηαξγείην, φπσο θαη απηή ηνπ βνεζνχ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα 

κεηψζνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. κσο, κεηά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Αξκνζηή ε πξφηαζε απνζχξζεθε. Βι. 

TNA: CO69/4. πλεδξία 3-4-1889.      
350 TNA: CO69/4. πλεδξία 1-4-1889. Σα επίζεκα κέιε ζεψξεζαλ φηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξφηεηλε ε 

επηηξνπή πνπ δηνξίζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ ήηαλ ηφζν πνιιέο, πνπ νδεγνχζαλ ζε λέν λνκνζρέδην, θαη 

δήηεζαλ ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο. Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο δήηεζαλ αλαβνιή κέρξη ηε κεηάθξαζε ησλ 
πξνηάζεσλ ηεο επηηξνπήο ζηα νζσκαληθά.   
351 TNA: CO69/4. πλεδξία 2-4-1889. 
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Βξεηαλνί, θαη έηζη εγθξίζεθε κε ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή.
352

 Ζ επηηεπρζείζα 

ηξνπνπνίεζε εμππεξεηνχζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Βξεηαλψλ, γηα ην θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ απφ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο.
353

 ε άιιν ηνπ αίηεκα, ν Rashid Ef., 

πξνζπαζψληαο πξνθαλψο λα εθκεηαιιεπηεί ηε δεκηνπξγεζείζα ζπλεξγαζία ηνχξθσλ θαη 

βξεηαλψλ κειψλ, πξφηεηλε ηελ πξνζζήθε άξζξνπ ζην λνκνζρέδην, κε ην νπνίν λα δίλεηαη 

ε εμνπζία ζηνλ Αξκνζηή λα δηνξίδεη ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ζηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηα απφ ηα εθιεγκέλα κέιε. Γηθαηνιφγεζε ηελ πξφηαζή ηνπ φηη έηζη ζα 

απνθεχγεην ε εθινγή αλαξκφδηνπ πξνζψπνπ ζηηο ζέζεηο απηέο, θάηη κε ην νπνίν 

δηαθψλεζαλ ηφζν νη έιιελεο βνπιεπηέο, φζν θαη ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα ηελ απνζχξεη
354

.     

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ πλεχκαηνο πνπ επηθξαηνχζε, ν Π. 

Κσλζηαληηλίδεο θαηέζεζε ςήθηζκα, πνπ ππνζηεξίρζεθε ηειηθά κφλν απφ ηνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο, κε ην νπνίν αληηδξνχζαλ ζηελ πξνθήξπμε ηνπ ππνπξγνχ, εκεξνκελίαο 3-8-

1888, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ. Ζ αληίδξαζε νθεηιφηαλ ηφζν ζην γεγνλφο 

φηη απηή δελ ήηαλ επηζπκεηή απφ ην ιαφ, αθνχ ε σο ηφηε ιεηηνπξγία ηνπο θξηλφηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή, φζν θαη ζην φηη ππήξραλ άιια αηηήκαηα πνπ έπξεπε λα ηθαλνπνηεζνχλ, ελψ 

ηνλίζηεθε φηη δελ είρε πξνεγεζεί νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σα επίζεκα κέιε, ηα νπνία ππνζηεξίρηεθαλ θαη απφ ηνπο ηνχξθνπο 

βνπιεπηέο, ζεψξεζαλ ην ςήθηζκα σο έθθξαζε ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ σο ηφηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ππεξάζπηζαλ ην δηθαίσκα πνπ είρε ην ηέκκα γηα 

επηβνιή κέηξσλ κε Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ. Ζ θαηαςήθηζε ηνπ ςεθίζκαηνο κε ηηο 

αγγινηνπξθηθέο ςήθνπο θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή ήηαλ ε δεχηεξε βξεηαληθή 

επηηπρία έλαληη ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ.
355

  

Ζ καθξά ζχλνδνο ηνπ 1889 ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ην λνκνζεηηθφ θαη 

ην πνιηηηθφ ηεο έξγν, αιιά ηδηαίηεξα γηα ηελ πξψηε ειιελνηνπξθηθή βνπιεπηηθή 

αληηπαξάζεζε. Ζ ζχγθξνπζε γηα ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα νδήγεζε ζηελ πξψηε 

ηνπξθνβξεηαληθή ζπλεξγαζία, ε νπνία, αλ θαη επθαηξηαθή πξνο ην παξφλ, ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηηο κειινληηθέο ζπκκαρίεο εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ επφκελε ζχλνδνο ζπλήιζε ζηα κέζα Μαξηίνπ 1890. Δίρε πξνεγεζεί ε απνζηνιή 

Πξεζβείαο ζην Λνλδίλν θαη ε αιιεινγξαθία ηνπ Αξκνζηή κε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ 

                                                             
352 TNA: CO69/4. πλεδξία 3-4-1889. Δίλαη ζεκαληηθή ε ηξνπνπνίεζε πνπ πξφηεηλε ν Γηθεγφξνο ηνπ 

ηέκκαηνο, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ρξηζηηαλφο», πνπ ν ίδηνο ν ηνχξθνο βνπιεπηήο πξφηεηλε, ζε 

«κε κσακεζαλφ».   
353 Βι. ζρεηηθά ην Adamantia Pollis, «Intergroup Conflict and British Colonial Policy: The case of Cyprus», 

Comparative Politics, ηφκ. 5, αξ. 4 (Ηνχιηνο 1973), ζει. 592.    
354 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25/6-4-1889. 
355 TNA: CO69/4. πλεδξία 2-4-1889. 
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ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ,
356

 γεγνλφο πνπ αλέθεξε θαη ζηελ 

εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία ν Bulwer, θάηη πνπ δελ έπξαμε θαηά ηελ πξνεγεζείζα ρξνληά.
357

 

Πέξαλ ηνχηνπ, ν Αξκνζηήο επηζήκαλε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρεκέλε γεσξγηθή 

παξαγσγή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πνπ νθεηιφηαλ θαη ζηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζή 

ηνπ, ελψ, ζε ζπλέρεηα ησλ αληηδξάζεσλ ησλ βνπιεπηψλ ζην παξειζφλ, ηφληζε ηηο κεηψζεηο 

δαπαλψλ πνπ ζα επηηπγράλνληαλ αιιά θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηξνρνδξνκήζεθαλ ζε 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο.
358

 Αληίζεηα, ε αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα επηζεηηθή, 

αθνχ, παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλψξηδαλ ηελ αμία ησλ βειηησηηθψλ έξγσλ, ηφληδαλ 

ηαπηφρξνλα φηη ε θπβέξλεζε φθεηιε λα πάξεη επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο.
359

 Ζ πνιηηηθή ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ 

έλαληη ηεο θπβέξλεζεο ηχγραλε ηεο επηδνθηκαζίαο ηνπ Σχπνπ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

θαηά «ηελ ελάζθεζηλ ησλ αλαηηζέλησλ απηνίο δηθαησκάησλ ελήζθεζαλ ηαχηα κεηά ηεο 

πξνζεθνχζεο εππξεπείαο θαη πεξηζθέςεσο, απνβιέπνληεο πάληνηε πξνο ην αιεζέο 

ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ».
360

 ηε ζχλνδν εκθαλίζηεθαλ ηξεηο λένη βνπιεπηέο, ν κεηξνπνιίηεο 

Κεξπλείαο Κχξηιινο, ν Πεξηθιήο Βνληηηζηάλνο θαη ν Αξηζηνηέιεο Παιαηνιφγνο, ελψ κηα 

αηξεηή (κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Καξεκθπιάθε, ην πξνεγνχκελν έηνο) θαη κηα επίζεκε 

ζέζε παξέκεηλαλ θελέο, ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηά ηεο.   

 Οη πξψηεο αληηπαξαζέζεηο επήιζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Αξκνζηή φηη ην λνκνζρέδην είρε ηα 

ιηγφηεξα έμνδα απφ φινπο ηνπο κέρξη ηφηε πξνυπνινγηζκνχο
361

, ν βνπιεπηήο Αρ. 

Ληαζίδεο, ν θχξηνο εθθξαζηήο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, ηφληζε 

                                                             
356 Γηα ηελ Πξεζβεία θαη ηηο βξεηαληθέο απφςεηο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 518-524, 540-

651, Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 74-77, Γεψξγηνο Κ. Γεσξγηάδεο, Ο Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ 

σθξφληνο (1865-1900) θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ πξνο ηελ Τςειή Πχιε θαη Βξεηαληθή 

Κπβέξλεζε, Λεπθσζία 1996 (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ θαηαηέζεθε ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), ζζ. 301-317. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κνπζνπικάλνη 

αξρηθά ππνζηήξηδαλ ηελ απνζηνιή πξεζβείαο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείραλ θαη δχν εθπξφζσπνί ηνπο, έπεηηα 

φκσο απέζπξαλ ηε ζηήξημή ηνπο, ηνλίδνληαο φηη ζεσξνχζαλ αξκφδην γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ηνλ 

Αξκνζηή θαη φρη ην ππνπξγείν. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 517, 567. Αληίζεηα, ν Π. Κσλζηαληηλίδεο ζε 

ζπδήηεζε ζην πκβνχιην, αλέθεξε φηη ε αηηία ηεο κεηαζηξνθήο ηνπο ήηαλ ε επηζπκία ησλ Οζσκαλψλ λα 

δηαβηβαζηνχλ ηα αηηήκαηα ζηνλ ππνπξγφ κέζσ ηνπ νπιηάλνπ, βι. ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 10-3-1897.   
357 πσο είρε πξναλαγγείιεη ζηελ εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία, ν Αξκνζηήο παξνπζίαζε ηελ απάληεζε ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ ζηε ζπλεδξία ηεο 21εο Απξηιίνπ 1890. Βι. TNA: CO69/4. Ζ «παξάθακςε» ησλ 

αηηεκάησλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηεο θπβέξλεζεο απφ ηνλ Αξκνζηή ζηελ ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία 

αληηκεησπίζηεθε κε απαηζηνδνμία απφ ηνλ Σχπν, βι. εθ. Δπαγφξαο (Λεπθσζία), 2/14-3-1890 θ.ε.  
358 TNA: CO69/4. πλεδξία 11-3-1890. 
359 TNA: CO69/4. πλεδξία 20-3-1890. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ζχληαμε ηεο αληηθψλεζεο ππήξραλ δηαθσλίεο ζε αξθεηά ζεκεία, κε απνηέιεζκα λα δεηεζεί παξάηαζε απφ 

ην πκβνχιην γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Βι. TNA: CO69/4. πλεδξία 17-3-1890.  Σειηθά, εγθξίζεθε απφ ην 

πκβνχιην ρσξίο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε TNA: CO69/4. πλεδξία 18-3-1890. 
360 Δθ. Δπαγφξαο, 16/28-3-1890. 
361 Παξάιιεια κε ηηο κεηψζεηο ζηα έμνδα, ν Αξκνζηήο ελεκέξσζε ην πκβνχιην φηη ζα θαηαξγείην ην 
Διεγθηηθφ Σκήκα, κεηά θαη ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο θπβέξλεζεο ζα κεηαθεξφηαλ ζην Λνλδίλν.  
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φηη δελ ζα ζρνιίαδε ην γεγνλφο απηφ, αιιά ζα πξφηεηλε πηζαλέο κεηψζεηο, ζχκθσλα θαη κε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ ππνπξγνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηέο είραλ ζηφρν, θαηά ηνλ ίδην, ηε 

κείσζε ησλ εμφδσλ κηζζνδνζίαο κέζσ ηνπ δηνξηζκνχ Κππξίσλ ζε δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο 

ζέζεηο. Απηφ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, επέθεξε ηελ αληίδξαζε ησλ επηζήκσλ κειψλ, πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ αλεχζπλν εθ κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ λα απνθαζίδεη κεηψζεηο 

πξνζσπηθνχ θαη κηζζψλ κε «κηα κνλνθνλδπιηά».
362

 Πάλησο, ν Ληαζίδεο παξνπζηάζηεθε 

πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθφο, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, αθνχ αξθεηέο θνξέο, χζηεξα 

απφ ηηο εμεγήζεηο ησλ επηζήκσλ κειψλ, απέζπξε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
363

 

Σελ αληίζεζή ηνπ ζηηο κεηψζεηο εμέθξαζε ν Αξκνζηήο, ζεσξψληαο ηηο αδηθαηνιφγεηεο, 

αθνχ είραλ επηηεπρζεί ήδε αξθεηέο πεξηθνπέο ζηα ζρεηηθά θνλδχιηα, αιιά θαη ζην 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ απφ έηνο ζε έηνο. Σειηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απνζχξζεθαλ θαη ην 

λνκνζρέδην εγθξίζεθε φπσο είρε πξσηνπαξνπζηαζηεί.
364

   

Πέξαλ ηνχησλ, αμηνζεκείσηε ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ Αξκνζηή γηα ηελ ίδξπζε 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζην λεζί, κέζσ δηαβνχιεπζεο κε ην Ννκνζεηηθφ ψκα θαη ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία κε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο ηέζεθε ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο ζπλφδνπ σο επεξψηεζε ζηελ θπβέξλεζε.
365

 

Δλψπηνλ ηνπ ζψκαηνο παξνπζηάζηεθαλ δχν πηζαλά ζελάξηα: Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αθξηδηθνχ ηακείνπ, φπσο ήηαλ ε εηζήγεζε ηνπ ππνπξγνχ, θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, ππφ 

ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν, σο πεγή δαλεηζκνχ γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο ή ε ίδξπζε 

Γεσξγηθήο Σξάπεδαο κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο θάιπςαλ αξθεηέο 

ζπλεδξίεο, αθνχ ηα αηξεηά κέιε επηδίσθαλ λα κε κεησζεί ν αθξηδηθφο θφξνο, ψζηε λα 

ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ σο απφζεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο, ελψ ηα επίζεκα 

κέιε ππνζηήξηδαλ κείσζε ηνπ θφξνπ.
366

 Χο απνηέιεζκα αθνινχζεζε ε θαηάζεζε 

λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σξάπεδαο απφ ηνλ βνπιεπηή Λεπθσζίαο-

Κεξχλεηαο Π. Κσλζηαληηλίδε. Ο Αξκνζηήο έζεζε δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, αθνχ ε 

έγθξηζή ηνπ ζα επέθεξε επηπξφζζεηα έμνδα, θάηη πνπ δελ επηηξεπφηαλ απφ ην Γηάηαγκα 

                                                             
362 TNA: CO69/4. πλεδξία 31-3-1890 θ.ε. 
363 Βι. ελδεηθηηθά ηηο πξνηάζεηο γηα κείσζε ζην θνλδχιη γηα ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Κπβεξλεηηθνχ 

Σππνγξαθείνπ, ηνλ Αξρηινγηζηή θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ηνπ Δπηζεσξεηή Παηδείαο. TNA: CO69/4. 

πλεδξία 1-4-1890 θ.ε. 
364 TNA: CO69/4. πλεδξία 2-5-1890. Γηα ηηο επραξηζηίεο ηνπ Αξκνζηή γηα ηελ απφζπξζε ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ TNA: CO69/4. πλεδξία 14-5-1890.  
365 Γηα ηηο επεξσηήζεηο ηνπ Παιαηνιφγνπ θαη Βνληηηζηάλνπ αληίζηνηρα βι. TNA: CO69/4. πλεδξίεο 24-3-

1890 θαη 25-3-1890. 
366

 Ζ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή βι. TNA: CO69/4. πλεδξία 29-4-1890. Γηα ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο βι. TNA: 

CO69/4. πλεδξίεο 30-4-1890, 6-5-1890 θ.ε. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 656-658. Γηα ηελ 

πξνζπάζεηα ίδξπζεο ηεο πξψηεο Γεσξγηθήο Σξάπεδαο ζην λεζί βι. Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο, «Ζ ίδξπζε 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν ην 1906: έλα καθξνρξφλην αίηεκα πνπ απέηπρε», Διεπζέξηνο Αλησλίνπ 
(επηκ.), Πξαθηηθά ηνπ Γ΄ Γηεζλνχο Κππξνινγηθνχ πλεδξίνπ, Λεπθσζία 29 Απξηιίνπ-3 Μαΐνπ 2008, ηφκ Γ΄1, 

Νεφηεξν Σκήκα, Λεπθσζία 2012, ζζ. 353-364.  
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γηα ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ.
367

 Αληίζηνηρα ν Αξρηινγηζηήο αλέθεξε φηη πηζαλή ςήθηζή ηνπ 

ζα πξνθαινχζε δπζθνιίεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο ηδηψηεο πνπ ζα 

επεδείθλπαλ ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, δεηψληαο ηελ απφζπξζή 

ηνπ.
368

 Σα αηξεηά κέιε επέκελαλ φκσο ζηελ θαηάζεζή ηνπ, αθνχ απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

δήηεκα γηα ηνπο θαηνίθνπο, ελψ ζεσξνχζαλ φηη ζα ππνβνεζνχζε ην θπβεξλεηηθφ έξγν.
369

 

Ζ ηειηθή ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ άξρηζε ζηηο 27 Μαΐνπ 1890, κε αξθεηέο 

ηξνπνπνηήζεηο. Με απηφ, ν Αξκνζηήο είρε ηελ απφιπηε εμνπζία λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη 

λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο γηα ηελ ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζην λεζί, αλ θαη ην 

θεθάιαην γηα ηελ ηξάπεδα ζα έπξεπε λα δηαηεξείηαη αλεμάξηεηα απφ ην γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ.
370

       

Σν δήηεκα επαλέθεξε ν Αξκνζηήο ην επφκελν έηνο (1891), ελεκεξψλνληαο ην 

πκβνχιην γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ αθξηδηθνχ θφξνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ ζε δάλεηα, σο έλα είδνο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο. Καηά ηε ζπδήηεζε, ηα αηξεηά κέιε πξφηεηλαλ δηάθνξα ζελάξηα γηα 

παγίσζε ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο, φπσο ηελ θαηάξγεζε ηνπ ελ ιφγσ 

θφξνπ θαη ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ (πξνζψπσλ κε εηζνδήκαηα άλσ ησλ 200 

ιηξψλ εηεζίσο) θαη ησλ πξνβάησλ θαη αηγψλ, σο πην δίθαην κέηξν. Πξνηάζεθε επίζεο ε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζα ιακβαλφηαλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν θφξνο παξέκελε, 

κε ηελ ηειεπηαία άπνςε λα ζπκθσλεί θαη ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη πηζαλή 

κείσζε ζηνλ αθξηδηθφ θφξν απηφκαηα ζα επέθεξε θαη αλαθνχθηζε ζηνπο αγξφηεο. 

Δμάιινπ, ην πνζφ πνπ ζπγθεληξψζεθε κέρξη ηφηε ζην εηδηθφ ηακείν ζα ρξεζηκνπνηείην 

άκεζα γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ, κε ηδηαίηεξε πξφλνηα ζηε κεηαμνπαξαγσγή, κέρξη ηελ 

ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο, πξφηαζε πνπ βξήθε ζχκθσλα φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ.
371

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη Βξεηαλνί δελ επηζπκνχζαλ λα επηβάινπλ κέηξα πνπ 

αθνξνχζαλ άκεζα ηνλ πιεζπζκφ, ηα νπνία δελ ηχγραλαλ ηεο έγθξηζεο ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ ην λνκνζρέδην γηα ηε γεληθή επαλεθηίκεζε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ζην λεζί, ην νπνίν παξνπζηαδφηαλ γηα ηέζζεξα ζπλερή έηε ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα έγθξηζε, θαη είηε απνξξηπηφηαλ απφ ηα αηξεηά κέιε, είηε ηξνπνπνηείην ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ απνζπξφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, κε απνηέιεζκα ν Αξκνζηήο λα δεηήζεη 

απφ ηα αηξεηά κέιε λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ ην λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε ην 

                                                             
367 Σν λνκνζρέδην αξρηθά θαηαηέζεθε ζην TNA: CO69/4. πλεδξία 12-5-1890, ελψ κεηά ηα ζρφιηα ηνπ 

Αξκνζηή επαλαηέζεθε ηξνπνπνηεκέλν ζηελ επφκελε ζπλεδξία. 
368 TNA: CO69/4. πλεδξία 16-5-1890. 
369 TNA: CO69/4. πλεδξία 19-5-1890. 
370 TNA: CO69/4. πλεδξία 27-5-1890. 
371 TNA: CO69/6. πλεδξίεο 13 θαη 20-4-1891. Ζ άπνςε ηνπ Αξκνζηή ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 27-4-

1891 θαη ε απάληεζε ηνπ πκβνπιίνπ ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 28-4-1891. 
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πξνεγνχκελν έηνο, αθνχ ην δήηεκα ήηαλ επείγνλ.
372

 Έηζη, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαςήθηζήο ηνπ δελ ζα πιεηηφηαλ ην θχξνο ηεο θπβέξλεζεο.  

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1890, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ε πην καθξά ζε δηάξθεηα, εληνχηνηο 

πξνθάιεζε ηελ απνγνήηεπζε ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη ζηήξημαλ ζε απηή ηηο ειπίδεο ηνπο 

γηα ιήςε ζεκαληηθψλ βνεζεηηθψλ κέηξσλ, χζηεξα θαη απφ ην ππφκλεκα πξνο ηνλ 

ππνπξγφ Απνηθηψλ. ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ κέζσ ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, ήηαλ θαη νη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα εηζαγσγή λνκνζρεδίσλ, ρσξίο πάλησο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα, ιφγσ ησλ βξεηαληθψλ αληηδξάζεσλ.
373

 

Ζ ηειεπηαία ζχλνδνο πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1891 άξρηζε ζηηο 12 Μαξηίνπ κε ηελ  

καθξνζθειή, φπσο ζπλήζηδε, ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Bulwer. ε απηήλ εμέθξαζε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λεζηνχ θαη γηα ηε δεκφζηα πγεία αιιά θαη γηα ηα 

θπβεξλεηηθά έξγα, ηδηαίηεξα ηα αξδεπηηθά, πνπ είραλ πινπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ έηνο. 

Σφληζε ηδηαίηεξα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ν ίδηνο πξφηεηλε γηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

δηνίθεζήο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, αλαθέξνληαο παξάιιεια 

θαη ην δηνξηζκφ Δπηηξνπήο γηα εμέηαζε άιισλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε απηά
374

. Γήισζε ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα ιάβεη κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θαη αθνχ παξνπζίαζε 

ηα ππφ θαηάζεζε λνκνζρέδηα, ηφληζε φηη ν λφκνο πεξί Αγξνηηθήο Σξάπεδαο εμεηαδφηαλ 

απφ ηελ θπβέξλεζή ηνπ.
375

  

 Ζ αληηθψλεζε ηνπ πκβνπιίνπ εηνηκάζηεθε κεηά απφ έληνλε ζπδήηεζε αλάκεζα 

ζηα αηξεηά θαη ηα επίζεκα κέιε. Οη ελζηάζεηο ησλ Βξεηαλψλ είραλ λα θάλνπλ θπξίσο κε 

ηελ πνιηηηθή νξζφηεηα νξηζκέλσλ αλαθνξψλ ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ, αιιά θαη ζηελ 

αληίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηελ επαλαθνξά λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία είραλ ήδε 

θαηαςεθηζηεί.
376

 Έηζη, ζηελ αληηθψλεζε, αθνχ εθθξάζηεθε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο θπβέξλεζεο, ηνλίζηεθαλ παξάιιεια ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θάηνηθνη θαη ηνπο εκπφδηδαλ λα επσθειεζνχλ απφ απηά, δεηψληαο 

ηελ επίιπζή ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην πκβνχιην αηηήζεθε ηελ 

                                                             
372 TNA: CO69/4. πλεδξία 13-5-1890. 
373 Γηα ζρεηηθά πηθξά ζρφιηα ηνπ Σχπνπ θαη επηζηνινγξάθσλ βι. εθ. Αιήζεηα, 26/7-6-1890 θαη 2/14-6-1890. 
374 Ηδηαίηεξε κλεία έθαλε ν Αξκνζηήο ζην Κηεκαηνιφγην, γηα ην νπνίν ζπρλά ήηαλ θαη ηα δεκνζηεχκαηα 

ζηνλ Σχπν γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ. Βι. ελδεηθηηθά, «Πεξί Κηεκαηνινγίνπ», εθ. Αιήζεηα, 1/13-2-1891, 

φπνπ αλαθεξφηαλ φηη «ηπγράλεη αιεζήο ζηαχινο ηνπ Απγείνπ». Γηα ην δηνξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο απηήο βι. εθ. 

Αιήζεηα θαη Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/20-2-1891. Τπήξμαλ θαη αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο 

Δπηηξνπήο θαη εάλ ζα εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ησλ ρακειά ακεηβφκελσλ θππξίσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Βι. εθ. Δπαγφξαο, 9/21-2-1891 θαη «Μία παξαηήξεζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 22-6/3/1891. 
375 TNA: CO69/6. πλεδξία 12-3-1891. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, 
ζζ. 706-711. 
376 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο βι. TNA: CO69/6. πλεδξία 16-3-1891. 
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«επξπηέξαλ εθαξκνγή ηνπ θαηά ηεο νπινθνξίαο λφκνπ», θνβνχκελν πξνθαλψο ηε 

ξαγδαία αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην λεζί.
377

  

 Ζ ζχλνδνο ηνπ 1891 θχιεζε ρσξίο έληνλεο αληηπαξαζέζεηο ή πνιηηηθέο 

ζπγθξνχζεηο.
378

 Ζ θχξηα λνκνζεηηθή εξγαζία εζηηάζηεθε ζηελ ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε 

ηεο ηζρχνο λφκσλ πνπ αθνξνχζαλ δηνηθεηηθά θπξίσο δεηήκαηα, φπσο νη ζρεηηθνί κε ηε 

δεθάηε δηάθνξσλ πξντφλησλ, ηελ άξδεπζε, ηξνπνπνίεζε άιισλ θνξνινγηψλ, φπσο θαη 

ηελ έγθξηζε ζρεηηθψλ ςεθηζκάησλ. πδεηήζεθαλ θαη λέα λνκνζρέδηα, κε πιένλ 

αμηνζεκείσην ην ζρεηηθφ κε ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξφκνπ ζην λεζί, αίηεκα θαηλνηφκν γηα 

ηελ επνρή.
379

 Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε παξαγσγή λέσλ λφκσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

πγείαο, φπσο ν ζρεηηθφο κε ηνπο ιεπξνχο, θαη ηελ ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ηνπο ζε 

άζπιν, κε ηηο πξφλνηέο ηνπο βέβαηα λα αθνξνχλ θπξίσο ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο απφ 

απηνχο θαη φρη ηελ ίαζή ηνπο.
380

 

Πξσηφηππν γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ήηαλ ην λνκνζρέδην «Πεξί ιίζσλ 

Ακκνρψζηνπ» (Famagusta Stones Bill), κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αλεμέιεγθηε 

αθαίξεζε ιίζσλ. Σν πξφβιεκα βέβαηα, φπσο ηέζεθε θαη απφ ηα αηξεηά κέιε, ήηαλ φηη ηα 

αξραία απηά κλεκεία βξίζθνληαλ ζε ηδησηηθή πεξηνπζία. Δληνχηνηο, ιφγσ θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο δηαζθαιίζηεθαλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ν λφκνο ςεθίζηεθε. Δίλαη αμηνζεκείσην πάλησο φηη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ επέδεημαλ νη βξεηαλνί 

αμησκαηνχρνη, ζε αληίζεζε κε ηα αηξεηά κέιε πνπ αξρηθά ηνπιάρηζηνλ ππνζηήξημαλ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ πεξηνπζηψλ, έπεηηα φκσο πξνζπάζεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηα δχν. Με ηελ 

ςήθηζή ηνπ «ε πεξηψλπκνο Ακκφρσζηνο δηέθπγε ηνλ θίλδπλνλ ηνπ εληεινχο αθαληζκνχ 

πάζεο απηήο ιεηςάλνπ».
381

  

                                                             
377 Ζ αληηθψλεζε βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 17-3-1891. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε θαη ηηο 

επηθπιάμεηο ηνπ Σχπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ, βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 712-715.  
378 Ζ αξζξνγξαθία ηνπ Σχπνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ θαηέγξαθε ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ 

φθεηιαλ νη αηξεηνί βνπιεπηέο λα ζέζνπλ ζην πκβνχιην. Αλάκεζα ζε απηά ήηαλ ε ζπδήηεζε γηα ην θφξν 

ππνηειείαο, ε ζέζπηζε λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Βι. 
εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/20-2-1891 θαη 1/13-3-1891. 
379 TNA: CO69/6. πλεδξία 13-4-1891. Ο Ν. Ρψζζνο έζεζε γηα πξψηε θνξά επίζεκα ην αίηεκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο γηα βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, κε πιηθφ πνπ είρε 

πεξηζζεχζεη απφ ηελ αηγππηηαθή εθζηξαηεία. Βι. ζρεηηθά Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 717-718. 
380 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηξεηψλ κειψλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηφζν ησλ 

αζζελψλ, φζν θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο βι. TNA: CO69/6. πλεδξία 1-4-1891 θ.ε. 
381 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 716-717. Γηα ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο βι. TNA: CO69/6. πλεδξία 

23-3-1891 θ.ε. Σν λνκνζρέδην θαηαηέζεθε ζηε TNA: CO69/6. πλεδξία 15-5-1891 θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε, παξά ηηο νξηζκέλεο, δηεπθξηληζηηθέο, ηξνπνπνηήζεηο, ςεθίζηεθε νκφθσλα. Ο Σχπνο ηεο επνρήο 

εμέθξαζε ηθαλνπνίεζε γηα ην λφκν, επρφκελνο λα επεθηαζεί ε πξνζηαζία θαη ζε άιια αξραία κλεκεία, εθ. 

Αιήζεηα, 2/14-3-1891. πσο ε Α. Μαξαγθνχ αλαθέξεη, νη πέηξεο κεηαθέξνληαλ ζην Port-Said θαη ηελ 
Αιεμάλδξεηα γηα ηελ θαηαζθεπή απνβάζξσλ θαη μελνδνρείσλ! Βι. Άλλα Μαξαγθνχ, «Ζ θππξηαθή 

αξραηνινγία θαη νη μέλεο απνζηνιέο 1878-1955», Γήκνο Λεπθσζίαο (εθδ.), Κππξηαθά, φ.π., ζει. 319.  
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ηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην 

λνκνζρέδην πνπ θαηέζεζε ν Αρ. Ληαζίδεο θαη ζηεξίρηεθε απφ ηνλ Rashid Ef. γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηψλ απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο απφ αγλψζηνπο,
382

 αιιά θαη ε 

απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ, γηα αλέγεξζε Κεληξηθψλ 

Φπιαθψλ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
383

 Δπίζεο απνθαζίζηεθε, 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ, ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δηνξηζκέλσλ, 

απφ ηελ θπβέξλεζε, ρσξηηηθψλ αξρψλ.
384

 ηαλ φκσο ην λνκνζρέδην θαηαηέζεθε γηα 

ζπδήηεζε, ν κεηξνπνιίηεο Κχξηιινο ν νπνίνο πιένλ είρε εθιεγεί ζηε κεηξφπνιε Κηηίνπ 

απφ ηελ Κπξήλεηα, παξφηη είρε ππνζηεξίμεη αξρηθά ην ζρεηηθφ ςήθηζκα, δηαθψλεζε κε ηελ 

αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο εθινγήο ησλ επηθεθαιήο ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ πέξα απφ ηελ απφδεημε ηεο αλαμηνπηζηίαο ησλ αηξεηψλ 

βνπιεπηψλ γεληθφηεξα, έδεηρλε θαη ηελ επηξξνή πνπ είρε ε θξηηηθή ηνπ Σχπνπ ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο.
385

 Σειηθά ζπκθσλήζεθε λα αθνινπζεζεί κηα κέζε νδφο, φπνπ ηελ 

επηινγή ησλ ηεζζάξσλ θαηαιιήισλ αηφκσλ ζα ηελ έθαλε ην Medjlis Idare, απφ ηα νπνία 

ην έλα ζα επηιεγφηαλ σο θνηλνηάξρεο απφ ηνλ Αξκνζηή.
386

    

Ζ επηζπκία γηα ζπλεξγαζία θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε εθηηκήζεθαλ απφ ηνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, παξά ηηο αληηζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο, θαη αλακέλνληαο ηελ πεξάησζε 

ηνπ έξγνπ ηεο δηεξεπλεηηθήο επηηξνπήο γηα εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ ησλ εμφδσλ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο.
387

  

πκπεξαζκαηηθά, ε δεχηεξε λνκνζεηηθή πεξίνδνο θχιεζε ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο, 

παξά ην γεγνλφο φηη παξαηεξήζεθαλ ηα πξψηα ζπέξκαηα δηρνγλσκίαο κεηαμχ ησλ 

ηνχξθσλ θαη ειιήλσλ αηξεηψλ κειψλ, φηαλ ζίρηεθαλ ηα εηδηθφηεξα ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ 

εξεκία πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλεδξηψλ νθεηιφηαλ θαη ζην γεγνλφο φηη 

αξθεηά απφ ηα λνκνζρέδηα πνπ θαηέζεηε ε θπβέξλεζε δελ είραλ επείγνπζα κνξθή ή 

                                                             
382 TNA: CO69/6. πλεδξία 2-4-1891 θ.ε. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 717. Γηα ην δήηεκα ηεο 

αζθάιεηαο ζην ίδην, ζζ. 718-721. Ο λφκνο ηθαλνπνίεζε ηνπο θαηνίθνπο, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ 
εγθιεκάησλ, παξφηη πνπ έγηλε ζχγθξηζή ηνπ κε «ηνπο θνβεξνχο εθείλνπο λφκνπο, νπο ν πεξίθεκνο ησλ 

Αζελαίσλ λνκνζέηεο Γξάθσλ ζπλέηαηηε», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 12/24-4-1891. 
383 Σν κήλπκα ηνπ Αξκνζηή βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 14-4-1891, φπνπ θαη ηα γεληθφηεξα 

κέηξα γηα πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο πνπ ιάκβαλε ε θπβέξλεζε (αγξνηηθνχο αζηπλνκηθνχο 

ζηαζκνχο, δηνξηζκέλεο ρσξηηηθέο αξρέο). 
384 TNA: CO69/6. πλεδξία 20-4-1891, φπνπ εγθξίζεθε θαη ην ζρεηηθφ ςήθηζκα πνπ εμνπζηνδνηνχζε ηελ 

θπβέξλεζε λα δηνξίδεη ηθαλά άηνκα σο θνηλνηάξρεο γηα λα βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο.  
385 Σν λνκνζρέδην θαηαηέζεθε ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 13-5-1891 θ.ε. 
386 TNA: CO69/6. πλεδξία 21-5-1891. Τπήξμαλ, βέβαηα, θαη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπδεηήζεηο, ηδηαίηεξα 

σο πξνο ηα θαζήθνληα ησλ θνηλνηαξρψλ. Γηα ηνλ λφκν πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην επφκελν έηνο, βι. Φ. Εαλλέηνο, 
Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 752-754. 
387 TNA: CO69/6. πλεδξία 8-4-1891 θ.ε. 
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ειάρηζηε ζεκαζία, φπσο ηελ θαηεγνξνχζε ζπρλά θαη ν Σχπνο.
388

 Ζ αλνκβξία πνπ έπιεμε 

ην λεζί θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε, ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πνπ ψζεζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, παξά ηελ αξρηθή αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε ησλ αηξεηψλ κειψλ.   

 

 

 

 

 

                                                             
388 «Αη ηνπ Ννκνζεηηθνχ εξγαζίαη», εθ. Δπαγφξαο, 23/4-4-1890. 
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8. Ζ ηξίηε λνκνζεηηθή πεξίνδνο (1892-1896): Ήπηα επνηθνδνκεηηθή αληηπνιίηεπζε 

  

Οη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο 

 Οη εμειίμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο ηφζν ζε θνηλσληθφ, φζν θαη ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν, αιιά θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιάκβαλαλ νη βνπιεπηέο γηα επίιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, δελ άιιαμε ηε ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε απνηέιεζκα νη εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ, ην 1891, λα δηεμαρζνχλ μαλά 

ζε θιίκα γεληθήο αδηαθνξίαο. εκαληηθφ αξλεηηθφ ξφιν ζα δηαδξακάηηζαλ θαη νη 

αιιεπάιιειεο παξαηηήζεηο βνπιεπηψλ, θαηά ηελ πξνεγεζείζα πεληαεηία. 

 Ζ ιατθή αδηαθνξία δηαθάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη κφλν ζηελ πεξηθέξεηα 

Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ νη ππνςήθηνη ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηηο έδξεο, κε απνηέιεζκα λα 

δηεμαρζνχλ εθινγέο. ηελ πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ αλαθεξχρζεθαλ άλεπ 

αλζππνςεθίσλ νη σο ηφηε βνπιεπηέο σθξάηεο Φξαγθνχδεο θαη Αξηζηνηέιεο 

Παιαηνιφγνο, ελψ γηα πξψηε θνξά εηζήιζε ζην πκβνχιην ν δηθεγφξνο Ησάλλεο 

Κπξηαθίδεο, κνξθή πνπ ζα πξσηαγσληζηνχζε ζηα πνιηηηθά δξψκελα γηα πνιιά ρξφληα. 

ηε Λεπθσζία-Κεξχλεηα ηηο έδξεο επαλαθαηέιαβαλ, ρσξίο αλζππνςήθηνπο ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο Παπαδφπνπινο θαη ν Παζράιεο Κσλζηαληηλίδεο, ελψ 

εηζήιζε γηα πξψηε θνξά ζην πκβνχιην ν εγνχκελνο Κχθθνπ Γεξάζηκνο, χζηεξα απφ 

ζπκθσλία κε ηνλ Αρ. Ληαζίδε λα ηνπ παξαρσξήζεη ηελ έδξα ζε απηή ηελ πεξηθέξεηα θαη 

λα δηεθδηθήζεη ηελ εθινγή ηνπ, κε ηε ζηήξημε ηεο Δθθιεζίαο, ζε απηήλ ηεο Λάξλαθαο-

Ακκνρψζηνπ, φπνπ έγηλε εθινγηθή αλακέηξεζε, κε επηά ππνςεθίνπο. 

 Μεγάιν ζάιν θαη έληνλεο δηακαξηπξίεο πξνθάιεζε ε ππνςεθηφηεηα ηνπ βξεηαλνχ 

δηνηθεηή Ακκνρψζηνπ Arthur Young, κηα νθηαεηία κεηά ηελ πξψηε ηνπ απφπεηξα. Ζ 

ππνβφζθνπζα γεληθή δπζαξέζθεηα γηα ηε βξεηαληθή δηνίθεζε, θαη ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο ζηηο άιιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο νδήγεζαλ ζε φμπλζε ησλ αληηδξάζεσλ. 

Δλαληίνλ ηεο ππνςεθηφηεηάο Young ηάρζεθαλ νξγαλσκέλα ηφζν νη πνιηηεπηέο θαη ν 

Σχπνο, φζν θαη ε Δθθιεζία, ζεσξψληαο ηελ σο θπβεξλεηηθή κεζφδεπζε. ε ζπζθέςεηο 

ζηε Λεπθσζία θαη ζηε Λεκεζφ δφζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελαληίνλ ηεο 

ππνςεθηφηεηαο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξφζεζε ηνπ ζπλππνςήθηνχ ηνπ, Λνπθά Πατζίνπ, λα 

ηελ ζηεξίμεη, φπσο θαη ησλ Διιήλσλ ςεθνθφξσλ πνπ ζα ηνπο αθνινπζνχζαλ.
1
  

ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε, παξά ηελ πφισζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

ππνςεθηφηεηα Young, ζπκκεηείραλ πεξίπνπ νη κηζνί ςεθνθφξνη (48,7%). Βνπιεπηέο 

επαλεθιέρζεθαλ νη Αρηιιέαο Ληαζίδεο θαη Νηθφιανο Ρψζζνο, ελψ ηελ ηξίηε ζέζε 

θαηέιαβε ν Γεψξγηνο ηαθαιιήο. Ο Young έιαβε ζρεδφλ 500 ςήθνπο, πνπ νθείινληαλ 

                                                             
1 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 105-106. 
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θπξίσο ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Πατζίνπ, φπσο επηζήκαλε θαη ν Β. Πξσηνπαπάο.
2
 

Δληνχηνηο, ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν Young, πξνθαλψο 

ελνριεκέλνο απφ ηελ θαηαςήθηζή ηνπ, ππέβαιε έλζηαζε θαηά ηεο εθινγήο ησλ Ληαζίδε 

θαη ηαθαιιή. Ζ πξψηε εθινγηθή δίθε ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, γλσζηή σο ε «δίθε ηνπ 

Σξηθψκνπ», απφ ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο, νδήγεζε ζηελ αθχξσζε ηεο εθινγήο. ηηο 

αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο, παξά ηε δηεθδίθεζε ησλ ζέζεσλ θαη απφ άιινπο ηξεηο 

ππνςεθίνπο, δχν απφ ηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ θαη ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο (Η. 

Βνληηηζηάλνο θαη Ρ. Mattei), νη Ληαζίδεο θαη ηαθαιιήο επαλεθιέρζεθαλ κε ηεξάζηηα 

δηαθνξά. Αληίζεηα, παξά ηε δηθαζηηθή ηνπ δηθαίσζε, ν βξεηαλφο δηνηθεηήο, ν νπνίνο 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα πξνήρζε ζηε ζέζε ηνπ Αξρηγξακκαηέα, δελ δηεθδίθεζε εθ λένπ ηελ 

έδξα. Οχησο ή άιισο, ε εθινγηθή πεξηπέηεηα ηνπ Young είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

απαγφξεπζε απφ ην ππνπξγείν Απνηθηψλ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο λα ιακβάλνπλ 

κέξνο ζε εθινγέο, ρσξίο άδεηα.
3
  

ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία, κφιηο ηξεηο βνπιεπηηθέο παξαηηήζεηο 

ππνβιήζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή, ζηηο παξακνλέο ησλ επφκελσλ εθινγψλ. Σηο παξαηηήζεηο 

ηνπο ππέβαιαλ, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, ηνλ Ηαλνπάξην 1896, ν Αξηζηνηέιεο Παιαηνιφγνο, γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, θαη ν Ησάλλεο Κπξηαθίδεο, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, ελψ πξνεγήζεθε, 

ηνλ επηέκβξην 1895, ε παξαίηεζε ηνπ Baroutchizade, ν νπνίνο δηνξίζηεθε δηθαζηήο. Σηο 

ζέζεηο ησλ δχν πξψησλ έιαβαλ, ρσξίο αλζππνςήθηνπο νη δηθεγφξνη Ησάλλεο Οηθνλνκίδεο 

θαη Γεψξγηνο Παπιίδεο, ελψ, χζηεξα απφ εθινγέο, ηελ ηξίηε ζέζε θαηέιαβε ν  δάζθαινο 

θαη κεηέπεηηα κνπθηήο Hadji Hafuz Zyai.
4
 

 Σν ελδηαθέξνλ ησλ Οζσκαλψλ ήηαλ εμίζνπ ππνηνληθφ, παξφηη έγηλαλ εθινγέο θαη 

ζηηο ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. ηε Λεκεζφ-Πάθν, ηε ζέζε επαλαθαηέιαβε ν δηθεγφξνο 

Ahmed Rashid, ν νπνίνο ππεξίζρπζε ηνπ αλζππνςεθίνπ ηνπ γαηνθηήκνλα, Emin Effendi 

Kadijikzadeh,
5
 φπσο θαη ζηε Λεπθσζία-Κεξχλεηα, φπνπ επαλεθιέρζεθε ν δηθεγφξνο 

Baroutchizade Ahmet Vassif, ληθψληαο ηνλ Hadji Sofou Effendi. Ο κφλνο απφ ηνπο σο 

ηφηε βνπιεπηέο πνπ έραζε ηελ έδξα ηνπ ήηαλ ν Mehmed Naim ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, απφ ηνλ Zuhti bin Hadji Hassan.
6
   

 Σν λέν πκβνχιην απνηεινχληαλ θπξίσο απφ έκπεηξνπο βνπιεπηέο, αθνχ πνζνζηφ 

75% ησλ κειψλ ζπκκεηείραλ μαλά ζε απηφ, γεγνλφο πνπ φπσο ήηαλ επφκελν, επεξέαζε θαη 

                                                             
2 ην ίδην, ζζ. 108-110. Γηα ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα βι. θαη εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 1/13-11-1891. 
3
 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 108-112, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 725-745. 

4 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο βι. KAK: SA1:1490/1895, ΚΑΚ: SA1:101/1896 θαη KAK: SA1:141/1896 
αληίζηνηρα. 
5 ΚΑΚ: SA1:2546/1891. Δπηζηνιή Michell πξνο Warren, Λεκεζφο 9-11-1891. 
6 «Αη Βνπιεπηηθαί Δθινγαί» θαη «Οη εθιερζέληεο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/30-10-1891 θαη 1/13-11-1891, 

αληίζηνηρα.  
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ηηο εξγαζίεο ηνπ. Απφ ηα αμηνπξφζεθηα ήηαλ ε πιεηνςεθία ησλ δηθεγφξσλ: Οη κηζνί απφ 

ηνπο δψδεθα (6) ήηαλ δηθεγφξνη, δχν εθπαηδεπηηθνί, δχν ηεξσκέλνη, έλαο έκπνξνο θαη έλαο 

(ν Zuhti) αγλψζηνπ επαγγέικαηνο.  

 

Οη ζπλεδξίεο 

Ζ ηξίηε λνκνζεηηθή πεξίνδνο ζπγθιήζεθε ελ κέζσ ηεο έληαζεο πνπ πξνθιήζεθε 

απφ ηελ ππνςεθηφηεηα Young, αιιά θαη ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ηαιάληδαλ ηνπο θαηνίθνπο. 

ηε καθξνζθειέζηαηε, ηειεπηαία πξνζθψλεζή ηνπ, ηνλ Μάξηην ηνπ 1892, ν 

Bulwer εζηίαζε θαη πάιη ζε κηα αλάιπζε ηεο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ, ε νπνία ήηαλ 

απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, αιιά θαη ζηα κεησκέλα έζνδα απφ ηηο 

εμαγσγέο, ιφγσ θπξίσο ησλ ρακειψλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο ησλ θχξησλ εμαγσγηθψλ 

πξντφλησλ. Σν δήηεκα απηφ ηίζεην θάζε έηνο θαη απφ ηνλ δηάδνρφ ηνπ, W. Sendall, αθνχ 

απνηεινχζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ. Ζ επηζπκία γηα επίιπζή 

ηνπ εθθξαδφηαλ επίζεο εηεζίσο θαη απφ ηνπο βνπιεπηέο ζηηο αληηθσλήζεηο ηνπο. ε απηέο 

πξνηείλνληαλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα αχμεζε ησλ θεξδψλ απφ ην εμαγσγηθφ εκπφξην θαη ε 

πξνάζπηζε ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ, κε ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ 

ζπκθσληψλ κε δηάθνξα θξάηε θαη επηβνιή αλάινγσλ δαζκψλ ζηα πξντφληα εηζαγσγήο.  

 Πέξαλ ηνχηνπ, ν Bulwer αλαθέξζεθε ζηελ πξφζιεςε Δπφπηε Γεσξγίαο, 

ηθαλνπνηψληαο κηα πάγηα αλάγθε ηνπ ηφπνπ, πνπ ζα εμππεξεηνχζε θαη ηηο θπβεξλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Σέινο, έθαλε αλαθνξά ζηηο εθζέζεηο ησλ 

εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ πνπ δηφξηζε γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζα 

παξνπζίαδε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, αιιά θαη ζηα λνκνζρέδηα πνπ πξνηίζεην λα 

εηζαγάγεη. πσο έγξαςε ν Φ. Εαλλέηνο, εθθξάδνληαο ηελ απνγνήηεπζε ησλ θαηνίθσλ, «ην 

φινλ ηεο αξκνζηεηαθήο πξνζθσλήζεσο παξνπζηάδεη ην άγαλ πεθπζησκέλνλ σο πξνο ηνλ 

φγθνλ, ηα κάια δε θελφλ σο πξνο ηελ νπζίαλ».
 7
 

 Σφζν ε ελαξθηήξηα νκηιία, φζν θαη ε αληηθψλεζε αγλφεζαλ κε «ραξαθηεξηζηηθή 

ελνρήο ζηγή», ηελ ππνςεθηφηεηα Young θαη ηελ εθινγηθή δίθε πνπ πξνεγήζεθαλ.
8
 Σν 

δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ ζηηο εθινγέο ηέζεθε απφ ηνλ 

Ληαζίδε ζηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο επαξρηαθέο δηνηθήζεηο. Ο βνπιεπηήο 

θαηεγφξεζε ηνλ Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ φηη δελ έδσζε νδεγίεο ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ λα 

                                                             
7
 Ζ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Bulwer βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 3-3-1892 θαη ε αληηθψλεζε ησλ 

βνπιεπηψλ ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 7-3-1892. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζή ηνπο βξίζθεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, 

Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 745-751. Ζ αληηθψλεζε ηνπ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ρσξίο ηδηαίηεξε ζπδήηεζε, 

πέξαλ ηεο δηαθσλίαο ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα ηελ πξφηαζε γηα εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε δηάθνξα θξάηε ή ηελ 
αληίζηνηρε επηβνιή δαζκψλ ζηα πξντφληα εηζαγσγήο ησλ ρσξψλ απηψλ, ε νπνία φκσο απνξξίθζεθε. 
8 Γηα ηα ζρφιηα ηνπ Εαλλέηνπ βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 751. 
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απέρνπλ απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ηε δίθε, θαηεγνξψληαο ηνλ έκκεζα γηα 

επεξεαζκφ ηεο, δεηψληαο παξάιιεια ηε ιήςε κέηξσλ γηα απνθπγή αλάινγσλ πξάμεσλ.
9
 

Ο Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο αληέδξαζε, ζεσξψληαο ηελ ελέξγεηα απηή σο πξνζπάζεηα 

απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζηα θνηλά. Απαληψληαο ν Ρψζζνο, 

ζηάζεθε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξίπησζεο ηεο Κχπξνπ, ην ζεζκηθφ ξφιν ηνπ 

Δπαξρηαθνχ Γηνηθεηή, θαη ζηηο αλάξκνζηεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ηελ άπνςή 

ηνπ, ν Young.
10

       

 Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο, θαηά ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή, 

ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

γεσξγίαο. ηε ζπλεδξία ηεο 10
εο

 Μαξηίνπ 1892 παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηα βειηησηηθά 

ιηκεληθά έξγα πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ ή πινπνηνχληαλ θαη θάιππηαλ ζρεδφλ φιν ην λεζί. 

Βέβαηα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο θφζηνπο, πνπ ζα μεπεξλνχζε ηηο 20.000 ιίξεο, απηά ζα 

γίλνληαλ ζηαδηαθά, εθηφο θαη αλ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ην δαλεηζκφ απφ ην 

Αθξηδηθφ Σακείν ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαλ εληφο έμη εηψλ.
11

 Ζ 

πξφηαζε δίραζε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηα επίζεκα κέιε θαη ηνλ Οζσκαλφ Zuhdi 

Eff. λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή, ελψ νη ππφινηπνη αληέδξαζαλ 

ζεσξψληαο φηη ηα ρξήκαηα έπξεπε λα ιεθζνχλ απφ ηα απνβαζξηθά ηέιε, αθνχ ην 

Αθξηδηθφ Σακείν έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα αγξνηηθνχο ζθνπνχο, θπξίσο 

γηα ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα.
12

  

 Με ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην λεζί νη αηξεηνί βνπιεπηέο πξφηεηλαλ 

ιχζεηο, θπξίσο κε κνξθή επεξσηήζεσλ, φπσο ηελ είζπξαμε ηεο δεθάηεο ζηα ζηηεξά ζε 

είδνο απφ ηελ θπβέξλεζε θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πνπ ηέζεθε απφ ηνλ Ληαζίδε ή ήηαλ 

επηθξηηηθνί φπσο ν Γ. ηαθαιιήο, ν νπνίνο δηεξσηήζεθε εάλ πξάγκαηη ε θπβέξλεζε 

δάλεηδε ζπφξν γηα έμη κήλεο κε επηηφθην 50% θαη ζεσξνχζε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. Οη απαληήζεηο ηνπ αλαπι. Αξρηγξακκαηέα 

εμέθξαδαλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, πνπ, παξά ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχνληαλ, 

                                                             
9 Ο Ληαζίδεο, πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ, κε ηειεγξάθεκά ηνπ ζηνλ Αξκνζηή δήηεζε ηελ έθδνζε 

νδεγηψλ ψζηε λα κελ επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα. Παξά ηελ 

«ςήθν εκπηζηνζχλεο» ηνπ Αξρηγξακκαηέα πξνο ηνλ Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ, απέζηεηιε ηαπηφρξνλα θαη 

επηζηνιή πξνο ηνλ Young θαιψληαο ηνλ λα απνθχγεη ηε ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

πξνεθινγηθή ηνπ εθζηξαηεία δεηψληαο ηελ νξζή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απφ ηνπο Δθφξνπο Δθινγήο. Γηα 

ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία βι. ΚΑΚ: SA1:2989/1891.  
10 TNA: CO69/6. πλεδξία 30-3-1892. 
11 TNA: CO69/6. πλεδξία 10-3-1892. Ζ πξφηαζε αθνξνχζε βειηησηηθά έξγα ζηα ιηκάληα ηεο Ακκνρψζηνπ, 
Λάξλαθαο, Πάθνπ, Λεκεζνχ, Πηζζνπξίνπ θαη Καξαβνζηαζίνπ.  
12 TNA: CO69/6. πλεδξίεο 7, 8 θαη 11-4-1892. 
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φπσο ηελ έιιεηςε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε) ή ηηο αξλεηηθέο 

εληππψζεηο πνπ πξνθαινχληαλ, ζηφρεπε ζηελ αξσγή πξνο ηελ αγξνηηθή ηάμε.
13

  

 Σελ ηθαλνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ν βνπιεπηήο Α. Παιαηνιφγνο, ν νπνίνο ππέδεημε γηα πξψηε 

θνξά, ηνλ Μάξηην 1892, κε επεξψηεζή ηνπ, ηελ αλάγθε γηα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

κέζεο εθπαίδεπζεο ζην λεζί, έλα δήηεκα πνπ απαζρνινχζε έληνλα ηνπο θαηνίθνπο, αθνχ 

ήηαλ ζε εμέιημε νη ηειηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ Γπκλαζίνπ.
14

 

Έρνληαο ιάβεη ηε δέζκεπζε γηα εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία θαηά 210 ιίξεο,
15

 ν βνπιεπηήο δήηεζε, κε ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ παξνρή 

απφ ηελ θπβέξλεζε ηζφπνζεο κε ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο κέζεο παηδείαο, παξνπζηάδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ ίδξπζε Γπκλαζίνπ 

θαη εθπαηδεπηεξίνπ γηα δαζθάινπο.
16

 ε απηά ηα πιαίζηα θαηέζεζε θαη λνκνζρέδην γηα ηα 

πξνζφληα πνπ έπξεπε λα θαηέρνπλ νη δάζθαινη ψζηε λα ιακβάλνπλ θπβεξλεηηθή 

ρνξεγία.
17

  

 Σελ Πξσηαπξηιηά 1892 ν Αξκνζηήο Bulwer κε δηάγγεικά ηνπ ζην πκβνχιην 

ελεκέξσζε γηα ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην λεζί ιφγσ ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ, 

εθθξάδνληαο παξάιιεια επραξηζηίεο πξνο ηα κέιε γηα ηελ εμαεηή ζπλεξγαζία ηνπο, νη 

νπνίεο ήηαλ ακθίδξνκεο, ζχκθσλα κε ηελ απάληεζε ησλ ηειεπηαίσλ. Δπηζεκάλζεθε 

ηδηαίηεξα ε αλάγθε ζπλέρηζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ δηαγγεικάησλ απφ ηνλ Αξκνζηή ζην 

πκβνχιην, πνπ εηζήρζεθαλ απφ ηνλ ίδην θαη δηεπθφιπλαλ ηηο εξγαζίεο.
18

 Δίλαη 

αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη, παξά ηελ αξρηθή –αλαπφθεπθηε- ζχγθξνπζε γηα ην ζέκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο ππφινηπεο, ήζζνλνο ζεκαζίαο, αληηπαξαζέζεηο, εληνχηνηο νη 

ζρέζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ κε ηνλ Bulwer ήηαλ αξκνληθέο, κε απψηεξν ζηφρν θαη ησλ δχν 

                                                             
13 Σν πξψην δήηεκα ηέζεθε ζην TNA: CO69/6. πλεδξία 14-3-1892, φπνπ ν αλαπι. Αξρηγξακκαηέαο 

αλέθεξε φηη ζηφρνο ήηαλ λα γεληθεπζεί ην κέηξν ζε φιεο ηηο επαξρίεο πιελ ηεο Κεξχλεηαο, φπνπ δελ ππήξραλ 
ηθαλνπνηεηηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Γηα ην δεχηεξν δήηεκα, TNA: CO69/6. πλεδξία 21-3-1892. Ο αλαπι. 

Αξρηγξακκαηέαο αλέθεξε φηη ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο δελ ήηαλ ε απνθνκηδή θέξδνπο απφ ηνπο αγξφηεο κε 

ηνλ δαλεηζκφ ζπφξνπ κε αληάιιαγκα ηελ παξάδνζε ελάκηζε θηινχ πξντφληνο γηα θάζε θηιφ ζπφξν, αιιά ε 

βνήζεηα ζε φζνπο δελ είραλ θαζφινπ ζπφξν. 
14 Ζ αλάγθε εηζαγσγήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ λνκνζρεδίνπ απαζρνινχζε ζπρλά ηνλ Σχπν. Βι. ζρεηηθά ην 

άξζξν «Αλαγθαίνλ λνκνζέηεκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 17/29-1-1892.  
15 TNA: CO69/6. πλεδξία 21-3-1892. 
16

 TNA: CO69/6. πλεδξία 2-5-1892. 
17 TNA: CO69/6. πλεδξία 5-5-1892. Σηο απφςεηο ηνπ γηα ην ζέκα ν Παιαηνιφγνο ηηο εμέθξαζε ζην άξζξν 

ηνπ «Ζ Γεκνηηθή Δθπαίδεπζηο ελ Κχπξσ», εθ. Αιήζεηα, 17/29-1-1892. Δληχπσζε πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ 

πνπ επέδεημε ν λένο Αξκνζηήο Sendall γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, «Οιίγα πεξί ησλ θαηά ηελ ιήμαζα 
εβδνκάδα εξγαζηψλ ηνπ Ν. πκβνπιίνπ», εθ. Δπαγφξαο, 28/10-5-1892.  
18 TNA: CO69/6. πλεδξία 1-4-1892. 
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πιεπξψλ ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Παξφκνηεο ήηαλ θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θαηνίθνπο, 

αθήλνληαο «κλήκελ αγαζήλ εηο ηνλ ιαφλ, νλ επί ηφζα έηε εδηνίθεζε».
19

 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη ζπλεδξίεο επαλήξρηζαλ κε ην δηάγγεικα ηνπ λένπ 

Αξκνζηή, Sir Walter Sendall,
20

 ζην νπνίν παξνπζίαζε ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ ζέζεηο, 

αλαθέξνληαο ηαπηφρξνλα φηη ζα αθνινπζνχζε ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ εληφο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
21

 Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ, πνπ 

δήηεζαλ λα πξνζπαζήζεη, «θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ ιίαλ δηαθεθξηκέλνπ πξνθαηφρνπ ηνπ,  

λα πξναγάγε ηελ επεκεξίαλ ηεο λήζνπ»
22

. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ Αξκνζηή δελ επέθεξε 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά.  

Απφ ηηο πιένλ αμηνζεκείσηεο πηπρέο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε νκφθσλε έγθξηζε ηεο 

πξφηαζεο ςεθίζκαηνο ηνπ Γ. ηαθαιιή κε ηελ νπνία εθθξαδφηαλ ην αίηεκα γηα θαηαβνιή 

νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο απφ ην Απηνθξαηνξηθφ Σακείν, ψζηε ηα 

ρξήκαηα λα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηε κείσζε θφξσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Σν 

ςήθηζκα ζα πξνσζνχζε ζην ππνπξγείν ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο επηζήκαλε θαη ζηελ πξψηε 

ηνπ Δηήζηα Έθζεζε ηελ αλάγθε γηα κείσζε ή νιηθή αθαίξεζε ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ.
23

 Ζ 

ζαθήο αληίδξαζε ηνπ Sendall ζρνιηάζηεθε ζεηηθά απφ ηνλ Σχπν.
24

 Παξάιιεια, επεηδή 

παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ αίηεκα είρε θαηαηεζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο ζπλφδνπο, ρσξίο 

απνηέιεζκα, θαινχληαλ νη αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ, ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε, λα 

«ιάβσζηλ άιια κέηξα, πιελ ησλ ςεθηζκάησλ θαη επρψλ, ζπληειεζηηθψηεξα πξνο 

επηηπρίαλ ηνπ δησθνκέλνπ ζθνπνχ».
25

 Σν δήηεκα πάλησο είρε ήδε απαζρνιήζεη ην 

Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην, πξνηνχ αθφκα ην ζρεηηθφ ςήθηζκα απνζηαιεί ζην ππνπξγείν.
26

  

                                                             
19 Γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ην έξγν ηνπ, βι. «Ζ επγλσκνζχλε», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21/4-

3-1892. 
20 Έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ λένπ Αξκνζηή βι. Diana Markides, Sendall in Cyprus 1892-1898. A 

Governor in bondage, Λεπθσζία 2014, ζζ. 26-27.  
21 TNA: CO69/6. πλεδξία 7-4-1892.  
22 «Ο λένο Μ. Αξκνζηήο ηεο λήζνπ», εθ. Αιήζεηα, 1/13-4-1892, φπνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ άθημή ηνπ θαη 

γηα φζα αλέκελαλ νη Κχπξηνη απφ απηφλ. Βι. επίζεο «Ση δένλ λα πξάμε ν Sir Sendall», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

1/13-4-1892 θαη «Ο “Νενιφγνο” πεξί ηνπ λένπ Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 7/19-5-1892. 
23 Cyprus. Report by Her Majesty’s High Commissioner for the year 1891-92, Λνλδίλν 1893, ζει. 21. Βι. 

επίζεο Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 784-790 θαη D. Markides, Sendall, φ.π., ζει. 35. 
24 TNA: CO69/6. πλεδξία 2-5-1892. Γηα ηα ζρφιηα γηα ηε ζηάζε ηνπ λένπ Αξκνζηή βι. «Ο ηνπξθηθφο 

θφξνο θαη ν Sir Walter Sendall», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29/11-5-1892. Σν ςήθηζκα ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ 

ηαθαιιή κε επηζηνιή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζε δχν βξεηαληθέο εθεκεξίδεο, βι. «Ζ Κχπξνο ελ ησλ 

αγγιηθψ ηχπσ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29/11-5-1892. 
25 «Οιίγα πεξί ησλ θαηά ηελ ιήμαζα εβδνκάδα εξγαζηψλ ηνπ Ν. πκβνπιίνπ», εθ. Δπαγφξαο, 28/10-5-1892, 

Βι. επίζεο «Ο θφξνο ηεο ππνηειείαο», Φσλή ηεο Κχπξνπ, 26/7-4-1892. Γηα κηα επηζθφπεζε ησλ δηάθνξσλ 

ζρεηηθψλ ςεθηζκάησλ βι. «Ο πξνο ηελ Πχιελ θφξνο», εθ. Δπαγφξαο, 4/16-11-1892. 
26 χκθσλα κε ηηο αληαπνθξίζεηο απφ ην Λνλδίλν, ην δήηεκα έζεζε ν βνπιεπηήο ηεο πεξηθέξεηαο Dundee E. 

Robertson, βι. «Γηάθνξα», εθ. Αιήζεηα, 4/16-6-1892. Γηα ηε ζπδήηεζε βι. Hansard Parliamentary Debates, 
House of Commons, vol. 5, 2ε Ηνπλίνπ 1892 (Λνλδίλν 1892), c. 443. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθηλήζεθε ην 

δήηεκα βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 770-773.  
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ε απηφ ην θιίκα άξρηζε ε δεχηεξε ζχλνδνο ηεο πεξηφδνπ. Ο πξψηνο ελαξθηήξηνο 

ιφγνο ηνπ Sendall ήηαλ εμίζνπ καθξνζθειήο κε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, αιιά κε επξχηεξε 

ζηνρνζεζία. Ο λένο Αξκνζηήο, ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ ζην λεζί, εληφπηζε ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο αζηπλνκίαο, ελψ επηζήκαλε, σο ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα γηα επίιπζε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ην δήηεκα ηεο νηλνπαξαγσγήο.
27

 Ο 

Αξκνζηήο έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζηελ πξφζθιεζε απφ ηελ θπβέξλεζε γάιινπ νηλνιφγνπ 

γηα λα κειεηήζεη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ησλ θξαζηψλ, θαη ζηελ επηηπρή επέθηαζε ηεο 

ζπιινγήο ηεο δεθάηεο ζε είδνο ζε φιν ην λεζί. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηε κείσζε ηνπ θφξνπ 

επί ησλ νίλσλ ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, πνπ ραξαθηεξίζηεθε θαη σο «πξσηνρξνληάηηθνλ 

δψξνλ»
28

, αιιά θαη ζηελ αλάγθε επέθηαζεο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, εθθξάδνληαο παξάιιεια ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, 

ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Αμηνζεκείσηε πάλησο ππήξμε ε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ 

«δηθαηνηάηελ δηαξξχζκηζηλ ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο» θπξίσο κέζσ ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ δαζθάισλ αιιά θαη ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηεο θπβεξλεηηθήο 

ρνξεγίαο γηα ηε κηζζνδνζία ηνπο. Σέινο, φπσο ζπλεζηδφηαλ, αλέθεξε ηα ζπνπδαηφηεξα 

λνκνζρέδηα πνπ θαηέζεηε ε θπβέξλεζε πξνο ζπδήηεζε, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ ν 

ζρεηηθφο κε ηελ άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο αιιά θαη ε εηζαγσγή λέσλ δαζκψλ 

ζε αληηθαηάζηαζε άιισλ.
29

  

Ζ εηνηκαζία ηεο αληηθψλεζεο ησλ κειψλ απφ ηελ επηηξνπή πνπ νξίζηεθε γηα ην 

ζθνπφ απηφ ήηαλ ε πιένλ ρξνλνβφξα κέρξη ηφηε, αθνχ ππήξμαλ έληνλεο δηαθσλίεο, κε 

απνηέιεζκα, πέξαλ ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο λα παξνπζηαζηεί θαη έλα κλεκφλην κε ηηο απφςεηο 

ησλ επηζήκσλ κειψλ.
30

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνζρεδίνπ ζηελ νινκέιεηα, ηα επίζεκα 

κέιε ζεψξεζαλ εθηφο θαλφλσλ ηελ αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ ν Αξκνζηήο δελ έζεζε ζηελ 

νκηιία ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθθξαζε παξαπφλσλ απφ ηνπο 

αηξεηνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη θχπξηνη βνπιεπηέο παξνπζίαζαλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αληηθψλεζεο, αγλνψληαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηζήκσλ 

                                                             
27 Γηα ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπ Sendall απφ ην λεζί, θαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ έζεζε ζηνλ ελαξθηήξηφ 

ηνπ ιφγν βι. D. Markides, Sendall, φ.π., ζζ. 29-42. 
28 Με ηελ επηηπρία απηή, ε νπνία πηζηψζεθε ζηνλ Sendall, ν λένο Αξκνζηήο απέδεημε, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν 

«φηη εκθνξείηαη αγαζψλ ππέξ ηνπ ηφπνπ πξνζέζεσλ», «Πξσηνρξνληάηηθνλ δψξνλ», εθ. Αιήζεηα, 31/12-1-

1893. Γηα ηε ζεηηθή εληχπσζε πνπ δεκηνχξγεζε ν λένο Αξκνζηήο θαηά ηε ζχλνδν βι. «Ζ πνξεία ηνπ Sir 

Walter Sendall», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 28/10-5-1893. 
29 TNA: CO69/7. πλεδξία 1-3-1893. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 

791-793. Ζ πξψηε ζπλεδξία επηζθηάζηεθε απφ ηε κε πξφζθιεζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ ζηελ επίζεκε ηειεηή 

έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ φκσο απνδφζεθε ζε παξεμήγεζε. Γηα ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ Κχπξν βι. 

«Γηάθνξα», εθ. Αιήζεηα, 25/9-3-1893, «Έθθξαζηο ιχπεο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/8-3-1893 θαη ζηελ 

Διιάδα, εθ. Αιήζεηα, 2/14-4-1893.  
30 Ζ επηηξνπή απαξηηδφηαλ απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα, ηνλ Αξρίαηξν, ηνλ Vassif Ef. θαη ηνπο Α. Παιαηνιφγν, 

Ν. Ρψζζν θαη Π. Κσλζηαληηλίδε. Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε βι. TNA: CO69/7. πλεδξίεο 6 θαη 
9-3-1893. Γηα ηηο εληππψζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε θαζπζηέξεζε, βι. «Δλ ηε Βνπιή», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

3/15-3-1893 θαη 10/22-3-1893.   
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κειψλ. Καηά ηε ζπδήηεζε έγηλε πνιχο ιφγνο γηα ην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ησλ νίλσλ (ηεο 

πνηφηεηαο αιιά θαη ηεο κεζφδνπ θνξνιφγεζεο), πνπ εμέθξαδε θνηλή επηζπκία ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ.
31

  

Ζ αληηθψλεζε πνπ ηειηθά εγθξίζεθε ήηαλ εμίζνπ καθξνζθειήο κε ηελ 

αξκνζηεηαθή νκηιία. Πέξαλ ησλ ηππηθψλ επραξηζηηψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε, ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο θαηέιαβε ε απαξέζθεηα ησλ κειψλ γηα ηε κείσζε ηνπ δαζκνχ ζηνπο νίλνπο 

κφλν ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, δεηψληαο παξάιιεια θαη άιια κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νηλνπαξαγσγήο,
32

 αιιά θαη ηεο γεσξγίαο γεληθφηεξα. Αληίζεηα, εθθξάζηεθε ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ πξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο γηα βειηησηηθά έξγα 

(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία, ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε, αξδεπηηθά έξγα) 

δεηψληαο φκσο παξάιιεια θαη ηε γελλαία ζπλεηζθνξά ηεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Σα 

αηξεηά κέιε ζεσξνχζαλ φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζα κεησλφηαλ κε αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο κε ηθαλά αλψηεξα ζηειέρε θαη επθπείο θαη εθπαηδεπκέλνπο άλδξεο. 

Σέινο, εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξνζνρή πνπ επεδείθλπε ν Αξκνζηήο 

ζηελ Δθπαίδεπζε, δεηψληαο παξάιιεια ηελ αχμεζε ηνπ ζρνιηθνχ επηδφκαηνο.
33

    

Ο πξψηνο ελαξθηήξηνο ιφγνο ηνπ Sendall ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αθνχ 

θαηέγξαςε ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειψζεηο γηα ηε ζπλνιηθή ηνπ αξκνζηεία ζηελ Κχπξν. 

Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα εθηέιεζε βειηησηηθψλ έξγσλ, πνπ ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζην λεζί, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο.
34

 Απφ ηελ άιιε, ε αληηθψλεζε ησλ κειψλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή, αθνχ, παξά ην γεγνλφο φηη εμέθξαδαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηα 

κέηξα πνπ ιάκβαλε ε θπβέξλεζε, ηφληδαλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε κε 

κεγαιχηεξε πξνζθνξά (ρξεκαηηθή θαη ηερλνθξαηηθή) απφ ηελ ίδηα ηελ απνηθηαθή 

δηνίθεζε. Γελ απνθιείεηαη, πάλησο, εμαηηίαο θαη ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

κεζνιάβεζε κέρξη ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, λα επεξεάζηεθαλ νη βνπιεπηέο θαη απφ 

                                                             
31 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα αλάγθαζε ηνλ Αξκνζηή λα παξέκβεη κε γξαπηφ ηνπ 

κήλπκα θαη λα ηνλίζεη φηη ηα κέηξα πνπ ιάκβαλε ε θπβέξλεζε γηα ην δήηεκα απηφ δελ ζηακαηνχζαλ ζε φζα 

αλαθέξζεθαλ ζηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν. Βι. TNA: CO69/7. πλεδξία 13-3-1893. 
32 Γηα ην δήηεκα ηεο νηλνπαξαγσγήο θαη ηηο κέρξη ηφηε ελέξγεηεο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο βι. U.R. Burke, 

«Ση έρνπκε θάλεη γηα ηελ Κχπξν», Κ. Γεκεηξίνπ (εηζ.-επ.), Δπί Αλάζζεο, φ.π., ζζ. 348-352. Γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο βι. «Ζ γχςσζηο ησλ νίλσλ», εθ. Αιήζεηα, 13/25-8-1888 θαη 20/1-9-

1888, «Παξαηεξήζεηο επί ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ελ Κχπξσ», εθ. Αιήζεηα, 15/27-1-1893 θ.ε.   
33

 TNA: CO69/7. πλεδξία 17-3-1893. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, 

ζζ. 795-798. 
34 Ζ πξνζνρή πνπ δήισζε φηη ζα επεδείθλπε ν Αξκνζηήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο έκεηλε πξνο ην 

παξφλ «θελφ γξάκκα», αθνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρνξεγία γηα ηα δεκνηηθά 
ζρνιεία κεηψζεθε, δελ πεξηιήθζεθε νπνηνδήπνηε πνζφ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, βι. ηε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε ζην TNA: CO69/7. πλεδξία 11-5-1893.   
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ηα δεκνζηεχκαηα πνπ έθξηλαλ αξλεηηθά ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή, πηνζεηψληαο 

αξθεηά απφ φζα αλαθέξνληαλ ζε απηά.
35

    

Ζ ζχλνδνο αζρνιήζεθε θαη κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή εξγαζία, ρσξίο ηδηαίηεξεο 

εληάζεηο. Σν πην αμηνζεκείσην γεγνλφο ήηαλ ε θαηάζεζε ςεθίζκαηνο απφ ηνλ Α. 

Ληαζίδε
36

 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε παξαγσγηθά 

έξγα ζην λεζί, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ ε εθπαίδεπζε, νη ζπγθνηλσλίεο θαη ε γεσξγία.
37

 

Αθνξκή έδσζε ε πξνεγεζείζα επεξψηεζε ηνπ Παιαηνιφγνπ γηα ην ίδην ζέκα, ζηελ νπνία 

ν Αξρηινγηζηήο απάληεζε φηη ην πιεφλαζκα ησλ 18,876 ιηξψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 1891-1892 ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο.
38

 Ο 

Κπξηαθίδεο, ππνζηεξίδνληαο ην ςήθηζκα ηνπ Ληαζίδε, ηφληζε ηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ 

απνγνήηεπζε ησλ θαηνίθσλ φηαλ ελεκεξψζεθαλ φηη ην κνλαδηθφ πιεφλαζκα πνπ 

επηηεχρζεθε ζε κηα 15εηία ζπαηαιήζεθε γηα άιινπο ζθνπνχο θαη φρη γηα ηνλ ηφπν. Καη νη 

δχν νκηιεηέο αλ θαη αλαγλψξηδαλ φηη ε θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ έγηλε γηα θαζαξά 

πνιηηηθνχο ιφγνπο, εληνχηνηο θαηέθξηλαλ ηελ πξνζπάζεηα γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζή 

ηεο απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Σν ςήθηζκα ππνζηήξημε θαη ν Αξρηηακίαο, ν νπνίνο, παξά ηε 

δηαθσλία ηνπ κε ηηο «κεδεληζηηθέο απφςεηο» ησλ αηξεηψλ κειψλ, αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε 

γηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ. 

Μεηά απφ ζχληνκε ζπδήηεζε, ζηελ νπνία έγηλε λχμε θαη γηα ην δήηεκα ηεο απνπιεξσκήο 

ηνπ θφξνπ ππνηειείαο απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ην ςήθηζκα εγθξίζεθε νκφθσλα. Ο 

ίδηνο ν Αξκνζηήο ηφληζε φηη ζα πξνσζνχζε ζην ππνπξγείν ην δήηεκα ψζηε λα επηιπζεί 

ηειεζίδηθα.
39

 Σν ζέκα έζεζε μαλά ν Ληαζίδεο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ, δεηψληαο ηελ αχμεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηα δεκφζηα έξγα, κε ηε ρξήζε ηνπ 

πεξηζζεχκαηνο.
40

 

Ο Ληαζίδεο επαλαθαηέζεζε ςήθηζκα γηα ηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Γεσξγίαο, κε ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ηεο γεσξγίαο, ηεο δεληξνθνκίαο θαη ηεο ακπεινπξγίαο, φπσο 

εμάιινπ είρε δεηήζεη θαη ν ππνπξγφο Απνηθηψλ ζην δηάγγεικα ηνπ 1890. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ςήθηζκα ππνζηήξημε θαη ν Αξρηγξακκαηέαο, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

                                                             
35 Βι. ελδεηθηηθά «Ζ γλψκε εκψλ επί ηνπ ελαξθηεξίνπ ιφγνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/8-3-1893.  
36 Δλδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ πνπ εξγαδφηαλ ν Α. Ληαζίδεο ήηαλ ην γεγνλφο φηη επηζθέθζεθε ηα ρσξηά ηεο 

εθινγηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο θαη αθνχ ζπγθέληξσζε ηα αηηήκαηα ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ, ηα πξνψζεζε ζηελ 

θπβέξλεζε γηα επίιπζε. «Ο θχξηνο Α. Ληαζίδεο θαη νη εθινγείο ηνπ», εθ. Δπαγφξαο, 9/21-12-1892 θ.ε. 
37 Ζ χπαξμε πιενλάζκαηνο έγηλε αληηιεπηή απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη είραλ γξαθεί δηάθνξα άξζξα γηα 

νξζή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Βι. ελδεηθηηθά εθ. Αιήζεηα, 30/12-5-1892, «Πεξίζζεπκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

7/19-5-1892 θαη «Καη πάιηλ ην πεξίζζεπκα», 21/2-6-1892, «Πψο εθηεινχληαη αη ππνζρέζεηο ησλ 

θπβεξλεηψλ καο», εθ. Δπαγφξαο, 11/23-11-1892. 
38 TNA: CO69/7. πλεδξία 20-3-1893. 
39 TNA: CO69/7. πλεδξία 10-5-1893. Σν ςήθηζκα επηθξφηεζε θαη ν Σχπνο. Βι. «Γηθαία απαίηεζηο», εθ. 
Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/17-5-1893.  
40 TNA: CO69/7. πλεδξία 24-4-1893. 
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αλαγθαηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ελψ αλαθέξζεθε θαη ζηε δεκηνπξγία Αγξνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν ςήθηζκα ηειηθά εγθξίζεθε νκφθσλα, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα.
41

   

ηηο ζπδεηήζεηο ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε αληίζεζε ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ ζηελ 

παξαρψξεζε πεξαηηέξσ εμνπζηψλ ζε βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο, αθαηξψληαο αθφκα θαη 

αξκνδηφηεηεο απφ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ 

Κσλζηαληηλίδε, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην λφκν πεξί Πεγαδηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

παξαρσξνχληαλ λνκηθέο εμνπζίεο ζηνπο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο, θαη φρη ζηα δηθαζηήξηα, 

φπσο ν βνπιεπηήο είρε πξνηείλεη.
42

 Ρεμηθέιεπζε ήηαλ θαη ε πξφηαζε ηνπ Ληαζίδε ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ππέξ κηαο πξψηκεο κνξθήο «ηδησηηθνπνίεζεο», 

δεηψληαο ηελ θαηάξγεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ ηππνγξαθείνπ θαη ηελ παξαρψξεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ζηα ηνπηθά ηππνγξαθεία, ψζηε λα κεηψλνληαλ ηα έμνδα ηεο θπβέξλεζεο, 

ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη λα επσθεινχληαλ θαη νη ηδηψηεο ηππνγξάθνη.
43

 

ηα ίδηα επίπεδα θπκάλζεθε θαη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο 

«γιηζρξήο κηζζνδνζίαο» ησλ ρακειφκηζζσλ ππαιιήισλ.
44

 Παξάιιεια, αζθήζεθε θαη 

έιεγρνο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ηδηαίηεξα ησλ αγξνθπιάθσλ, ζχκθσλα θαη κε 

ηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληα λφκν.
45

  

Δπηπξφζζεηα, κε ςήθηζκα πνπ θαηέζεζε ν Γ. ηαθαιιήο, δεηήζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε ε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, θάηη πνπ 

είρε ηεζεί θαη κε ην ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ, πξν δηεηίαο. Ζ πξφζθαηε ζπκκεηνρή 

ληφπησλ ζην αληίζηνηρν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ Μαπξίθηνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή 

γηα ην αίηεκα απηφ, ην νπνίν επίζεο εγθξίζεθε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Ν. Ρψζζνο 

έζεζε σο θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ζην Δθηειεζηηθφ πξνζψπσλ θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο 

κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία, φπσο γηλφηαλ δειαδή θαη ζην Ννκνζεηηθφ. Ο 

Sendall, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ -ν νπνίνο επηθαιείην πξνζρεκαηηθά ηε 

δπζθνιία επηθνηλσλίαο ιφγσ ηεο γιψζζαο - ζεσξνχζε ζεκαληηθή ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ 

                                                             
41 TNA: CO69/7. πλεδξία 24-3-1893. 
42 TNA: CO69/7. πλεδξία 30-3-1893. Ο βνπιεπηήο αλέθεξε πεξηπηψζεηο πξνζσπηθήο εθκεηάιιεπζεο 

απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ απφ αμησκαηνχρνπο νη νπνίνη έιαβαλ παξφκνηεο εμνπζίεο, φπσο ηελ παξαρψξεζε 

άδεηαο αιθννινχρσλ πνηψλ θαη πξνκήζεηαο λεξνχ. 
43 TNA: CO69/7. πλεδξία 24-4-1893. 
44 Γηα ην δήηεκα απηφ αιιά θαη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ Κππξίσλ ζηε δηνίθεζε βι. «Οη κηζζνί ησλ 

Κππξίσλ ππαιιήισλ», εθ. Δπαγφξαο, 9/21-12-1892. Απφ ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Σχπνπ βι. «Δλ ηε Βνπιή», 

εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14/26-4-1893. Ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ ηδίνπ έηνπο, ν Αξκνζηήο, εθπιεξψλνληαο ην 

αίηεκα ηνπ πκβνπιίνπ, αχμεζε ην κηζζφ ησλ θνξνεηζπξαθηφξσλ θαηά έμη ιίξεο εηεζίσο, βι. «Δθπιήξσζηο 

επρήο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 9/21-6-1893. Απηφ δελ ηθαλνπνίεζε πιήξσο ηελ θνηλή γλψκε, θαη ην αίηεκα 

επαλαθέξζεθε ζηηο παξακνλέο έλαξμεο ηεο επφκελεο λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ, βι. «Οιίγε δηθαηνζχλε», εθ. 
Φσλή ηεο Κχπξνπ, 15/27-12-1893. 
45 Βι. ηε καθξά ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην TNA: CO69/7. πλεδξία 24-4-1893 θ.ε. 
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πνπ ήηαλ γλψζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ζπκθσλψληαο 

έκκεζα κε ην αίηεκα ησλ βνπιεπηψλ.
46

    

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1893 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ βνπιεπηψλ γηα 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, παξάιιεια κε ηε ζηξνθή ζηε δεκηνπξγία ιηκεληθψλ θαη εκπνξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξνρή εξεηζκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηελ επφκελε ζχλνδν. 

 ηε ζχλνδν ε νπνία άξρηζε ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1894, ν Sendall, πέξαλ ησλ 

ηππηθψλ αλαθνξψλ ζηελ παξαγσγή ηνπ λεζηνχ, έθαλε κλεία ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ ηελ θπβέξλεζε, φπσο ήηαλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο ρνιέξαο, ην λέν 

πξνηεηλφκελν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο αθξίδαο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ θνηλνχ, ηνπο ηξφπνπο 

βειηίσζεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηα δεκφζηα έξγα 

θαηά 2,000 ιίξεο, κε εληνιή ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ. Σέινο, αλαθέξζεθε ζηα θαηλνχξγηα 

λνκνζρέδηα πνπ ζα θαηαηίζνληαλ θαη πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παηδεία, αιιά θαη ζηηο 

ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ ελ ηζρχη, κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπο.
47

 

 Ζ αληηθψλεζε εηνηκάζηεθε κεηά απφ αξθεηέο ζπδεηήζεηο θαη δηαθσλίεο, ζρεδφλ 

δχν βδνκάδεο αξγφηεξα. Οη βνπιεπηέο επαλέιαβαλ ηελ αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ γηα 

βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπγθνηλσληψλ, αιιά θαη γηα κείσζε 

ησλ δαζκψλ ζηα εμαγσγηθά πξντφληα ηνπ λεζηνχ. Ηδηαίηεξα επηθξηηηθνί ήηαλ ζρεηηθά κε 

ηνλ «βέβαηνλ φιεζξνλ» ησλ νίλσλ, εμαηηίαο ηεο θνξνινγίαο, θαη ηεο έιιεηςεο κέξηκλαο 

απφ ηελ θπβέξλεζε.
48

 Γελ παξέιεηςαλ λα επραξηζηήζνπλ ηνλ Αξκνζηή γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ θνλδπιίνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ειπίδνληαο ζε επαλάιεςε ηέηνησλ ρεηξνλνκηψλ. 

Γεζκεχηεθαλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηελ θπβέξλεζε ζην λέν εγρείξεκά ηεο γηα 

εμνπδεηέξσζε ηεο κάζηηγαο ηεο αθξίδαο. Υαξαθηήξηζαλ κε επηζπκεηέο ηηο αιιαγέο ζην 

θηεκαηνιφγην, ελψ ηφληζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο πξνο ηνλ Αξκνζηή γηαηί «παξήιζε ελ 

ζηγή ηνλ κάιινλ ρσιαίλνληα θιάδνλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο - ηελ Αζηπλνκίαλ». Σέινο, 

δήηεζαλ κεγαιχηεξν θπβεξλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα θνξνινγηθή πνιηηηθή, ε νπνία νδεγνχζε 

ζε απψιεηεο πεξηνπζηψλ αξθεηψλ θαηνίθσλ.
49

 

                                                             
46 TNA: CO69/7. πλεδξία 23-5-1893. Γηα ηηο απφςεηο ηνπ Αξκνζηή γηα ην ζέκα, βι. D. Markides, Sendall, 

φ.π., ζζ. 62-63.   
47 TNA: CO69/7. πλεδξία 22-2-1894. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 

805-807. 
48 Ζ «άδηθε θξηηηθή» πνπ αζθήζεθε απφ ηα αηξεηά κέιε, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ επίζεκσλ κειψλ νη 

νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα λα αλαισζνχλ ηξεηο 

ζπλεδξίεο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο παξαγξάθνπ. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηθψλεζε βι. TNA: CO69/7. 

πλεδξία 28-2-1894 θ.ε.   
49 TNA: CO69/7. πλεδξία 6-3-1894. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 

808-810. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο άξζξα πνπ πξφηεηλαλ 

λνκνζρέδηα γηα ηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο φπσο ηελ θαζηέξσζε ηεο καζηηγψζεσο («Αλάγθε λφκνπ 
πεξί καζηηγψζεσο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 3/15-11-1893), ηε λνκηκνπνίεζε ηεο νπινθνξίαο («Δπί ηεο 

θαηαζηάζεσο», εθ. Αιήζεηα, 9/21-12-1893), ή αθνξνχζαλ γεληθφηεξα δεηήκαηα, φπσο ηελ επζχλε ηνπ ηχπνπ 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



239 
 

 Σφζν ν ελαξθηήξηνο ιφγνο, φζν θαη ε αληηθψλεζε ησλ κειψλ ραξαθηεξίζηεθαλ 

απφ ηελ επαλάιεςε θνηλφηνπσλ θαη ηεηξηκκέλσλ δειψζεσλ, ρσξίο αλαθνξά ζε νπζηψδε 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηνλ ηφπν. Ζ πξνζπάζεηα ησλ επίζεκσλ κειψλ λα 

απνξξίςνπλ αθφκα θαη κηθξέο λχμεηο ζε πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ πνπ πξφηεηλαλ ηα 

αηξεηά κέιε αληηκεησπίζηεθε κε εηξσλεία θαη θαρππνςία απφ ηνλ Σχπν, πνπ επηθξφηεζε 

ηηο πξνζπάζεηεο ησλ βνπιεπηψλ γηα πξαθηηθά κέηξα επίιπζεο.
50

 

 Ζ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζην λεζί επέβαιιε ζηα αηξεηά κέιε λα 

αθνινπζνχλ πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα πξντφληα ηνπ λεζηνχ. Απηφ ζα επηηπγραλφηαλ 

είηε κε ηελ επηβνιή πςειήο θνξνινγίαο ζηα εηζαγφκελα πξντφληα,
51

 είηε κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ ηδίσλ ησλ πξντφλησλ ζην λεζί.
52

 Πηέζεηο πξνο ην ζθνπφ απηφ αζθνχληαλ θαη απφ ηνπο 

θαηνίθνπο, θπξίσο κε αλνηθηέο επηζηνιέο θαη αλαθνξέο πξνο ηνπο βνπιεπηέο πνπ 

δεκνζηεχνληαλ ζηνλ Σχπν, είηε γηα ηελ θαηάξγεζε εηδηθψλ θφξσλ,
53

 είηε γηα πξνζσξηλή 

ηνπο άξζε.
54

        

Απφ ηα πξψηα λνκνζρέδηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ, ηα θαηαηεζεηκέλα ήδε απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο απφ ηνλ Α. Παιαηνιφγν, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηα νπνία 

ζπκπηχρζεθαλ ζε έλα.
55

 πσο νξζά επηζεκαίλεη θαη ε D. Markides, απηή ήηαλ ε πξψηε 

πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηε δηάξθεηα ηεο Αγγινθξαηίαο.
56

 Ζ ζπδήηεζε 

έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Αξκνζηή λα παξνπζηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζήο ηνπ ζην 

δήηεκα ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ δαζθάισλ, κέζσ ηεο απαίηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζφλησλ θαη ηεο αληίζηνηρεο κηζζνινγηθήο ηνπο επηβξάβεπζεο. Παξφκνηα ήηαλ θαη ε 

επηζπκία ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη, κέζσ ηνπ Παιαηνιφγνπ, εμέθξαζαλ ηελ 

ειπίδα φπσο ηα λνκνζρέδηα ήηαλ ε αξρή γηα επξχηεξα κέηξα. Σφληζαλ ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο ζε πηζαλή θνξνιφγεζε φζσλ, άκεζα ή έκκεζα, ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε κε 

                                                                                                                                                                                         
(«Ο ηχπνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 10/22-11-1893). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πάλησο φηη ηα δεηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αληηθψλεζε είραλ απαζρνιήζεη ηνλ Σχπν, βι. «1893-1894», εθ. Δπαγφξαο, 29-12-1893. 
50 Γηα ηα ζρφιηα γηα ηνλ ελαξθηήξην ιφγν βι. «Γχν ιέμεηο δηά ηνλ ελαξθηήξηνλ ιφγνλ», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 19/3-3-1894 θαη «Ζ έλαξμηο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο ελ Κχπξσ», εθ. Δπαγφξαο, 18-3-1894. Γηα 

ηελ αληηθψλεζε βι. «Ζ ζπδήηεζηο ηεο αληηθσλήζεσο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 26/10-3-1894, «Πξαθηηθά 
κέηξα», εθ. Δπαγφξαο, 5-3-1894. 
51 ρεηηθφ είλαη ην ππφκλεκα πνπ ππέβαιε ν Ληαζίδεο γηα ηελ εηνηκαζία λνκνζρεδίνπ απφ ηελ θπβέξλεζε 

γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ Αξκνζηή λα επηβάιιεη πςειφ εηζαγσγηθφ δαζκφ ζην αιεχξη, βι. 

TNA: CO69/7. πλεδξία 9-3-1894.   
52 Βι. TNA: CO69/7. πλεδξία 15-5-1894, φπνπ ν Ληαζίδεο πξφηεηλε λνκνζρέδην γηα ηελ «εξκελεία» ησλ 

νίλσλ θαη ησλ νηλνπλεπκάησλ. 
53 Δθ. Αιήζεηα, 30/11-1894, 20/1-2-1894, 3/15-2-1894. 
54

 Δθ. Αιήζεηα, 3/15-3-1894, 18/30-3-1894. 
55 ην κεηαμχ είρε ήδε ηδξπζεί ην Παγθχπξην Γπκλάζην ζηε Λεπθσζία ζηα ηέιε ηνπ 1893. Βι. Γεκήηξεο 

Υαξαιάκπνπο, Ζ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ δεκφζηνπ γπκλαζίνπ ζηελ Κχπξν (1893), αλαδεηήζεηο, ζέζεηο θαη 

αληηζέζεηο, Λεπθσζία 1997, Γεψξγηνο Πξνδξφκνπ, Ζ ίδξπζε ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ 
Κχπξν πξηλ θαη κεηά ηελ ίδξπζε, Λεπθσζία 2000.    
56 D. Markides, Sendall, φ.π., ζει. 117. 
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ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ζηα ζρνιεία,
57

 ζε ζπλάξηεζε βέβαηα κε ηελ 

νηθνλνκηθή αξσγή ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο «ε ιεηηνπξγία ηνπ Γπκλαζίνπ ε κφληκνο θαη 

παγία, είλαη αλάγθε λα έρε πφξνπο επαξθείο θαη κνλίκνπο θαη κε εμαξησκέλνπο εθ ηεο 

πξνζθαίξνπ ςπρνινγηθήο δηαζέζεσο ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ».
58

 Ζ πνιηηηθή απηή ηνπ 

πκβνπιίνπ απφ θνηλνχ κε ηελ θπβέξλεζε είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα ησλ 

θνξηηζηψλ, φζν θαη ζηελ ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ.
59

 

Σν άιιν δήηεκα, ην νπνίν επαλέθεξε κε επεξψηεζή ηνπ ν Α. Παιαηνιφγνο ήηαλ ε 

ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο. Ο βνπιεπηήο δήηεζε λα κάζεη θαηά πφζν ε θπβέξλεζε 

ζπκθσλνχζε φηη ε ίδξπζε κηαο ηέηνηαο ηξάπεδαο ζην λεζί ήηαλ αλαγθαία, ηδηαίηεξα ζηηο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο πεξηφδνπ θαη ζηα πιαίζηα πνπ θαζφξηδε ν λφκνο ηνπ 1891. Ο 

Αξρηγξακκαηέαο απαληψληαο ηφληζε ηα πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ ηδξχκαηνο, 

επηζεκαίλνληαο, σζηφζν, ηελ έιιεηςε, σο ηφηε, ζρεηηθήο πξφηαζεο θαη ελδηαθέξνληνο.
60

 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ν Παιαηνιφγνο έζεζε δήηεκα κείσζεο ηνπ αθξηδηθνχ θφξνπ, ψζηε 

λα ειαθξχλνληαλ ηνπιάρηζηνλ νη θνξνινγνχκελνη.
61

 

Αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλή πνιηηηθή πνπ επηδίσθαλ ηα αηξεηά κέιε επέθεξε ε 

ζπλερήο αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ θαηά ηηο ζπδεηήζεηο δηαθφξσλ 

λνκνζρεδίσλ, γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνηα θιίκαθα. Ζ εθινγηθή δηακάρε γηα ην ζξφλν ηνπ 

κεηξνπνιίηε Κηηίνπ νδήγεζε ζε δηραζκφ ηνπο θαηνίθνπο, αλάινγα κε πνηνλ απφ ηνπο δχν 

ππνςεθίνπο ππνζηήξηδαλ, αιιά θαη ηνπο βνπιεπηέο, πνπ ήηαλ νη θχξηνη ππνζηεξηθηέο 

ηνπο,
62

 θαη απηφ εθδειψζεθε θαη εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. πρλέο ήηαλ νη αληηπαξαζέζεηο, 

άιινηε κε ήπην θαη άιινηε κε ζθιεξφηεξν ηξφπν, γηα δηάθνξα δεηήκαηα, αθφκα θαη γηα 

ήζζνλνο ζεκαζίαο, θάηη πνπ ήηαλ πξσηνθαλέο.
63

 Ήηαλ νη πξψηνη ζπφξνη ηεο δηάζηαζεο 

                                                             
57 TNA: CO69/7. πλεδξία 6-3-1894. Ζ ζπδήηεζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν φκσο ηειηθά δελ 

εγθξίζεθε ιφγσ δηαθσληψλ βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/7. πλεδξία 21-5-1894 θ.ε. Γηα ηα ζρφιηα ηνπ Σχπνπ 

γηα ηηο δηαθσλίεο απηέο βι. «Ννκνζεηηθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Δπαγφξαο, 19-2-1894. 
58 «Οθείιεη ε Κπβέξλεζηο λα ζπλδξάκε θαη δηά ηελ Μέζελ Παηδείαλ», εθ. Αιήζεηα, 23/4-1-1894.  
59 D. Markides, Sendall, φ.π., ζει. 190. 
60 TNA: CO69/7. πλεδξία 9-3-1894. ρφιηα γηα ην δήηεκα απηφ βι. «Ζ βεβαίσζηο ησλ νίλσλ ελ ησ Ννκνζ. 

πκβνπιίσ», εθ. Αιήζεηα, 31/12-4-1894. 
61 TNA: CO69/7. πλεδξία 15-3-1894. 
62 Γηα ην ζξφλν ηεο κεηξφπνιεο Κηηίνπ ε αληηπαξάζεζε είρε ηνπηθά θξηηήξηα, αθνχ νη Λαξλαθείο 

ππνζηήξηδαλ ηνλ κεηξνπνιίηε Κπξελείαο Κχξηιιν Παπαδφπνπιν, ελψ νη Λεκεζηαλνί ηνλ δάζθαιν ζηελ 

Διιεληθή ρνιή ηεξνδηάθνλν Κχξηιιν Βαζηιείνπ, ηνλ κεηέπεηηα κεηξνπνιίηε Κπξελείαο θαη Αξρηεπίζθνπν 

Κχπξνπ Κχξηιιν Γ΄. Παξάιιεια, νη Λεκεζηαλνί επηδίσθαλ ηε κεηνλνκαζία ηεο κεηξφπνιεο Κηηίνπ ζε 

Κνπξίνπ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη βνπιεπηέο θάζε επαξρίαο ππνζηήξημαλ ηνπο ππνςεθίνπο ηεο 

εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Οη δχν ηεξάξρεο ζα πξσηαγσληζηνχζαλ, κηα πεληαεηία αξγφηεξα ζην νμχ 

Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα. Γηα ηελ εθινγηθή απηή κάρε βι. . Γ. Μηραειίδεο, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 313-316.   
63 Ήπηεο αιιά ζπλερείο ήηαλ νη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ Λάξλαθαο – Ακκνρψζηνπ Α. Ληαζίδε 

θαη Λεκεζνχ – Πάθνπ Η. Κπξηαθίδε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Πεξί Μαραηξηψλ λνκνζρεδίνπ, βι. ηδηαίηεξα 

TNA: CO69/7. πλεδξία 28-3-1894, αιιά θαη αλάκεζα ζηνλ Α. Παιαηνιφγν θαη ηνλ ίδην ηνλ κεηξνπνιίηε 
Κηηίνπ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, TNA: CO69/7. πλεδξία 4-4-1894. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



241 
 

πνπ ζα δηνγθσλφηαλ κηα πεληαεηία αξγφηεξα, κε ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ηξφπαην 

ηνλ ζξφλν ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Απνζηφινπ Βαξλάβα. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, πάλησο, φηη 

θαηά ηελ ηξηεηή πξνεθινγηθή πεξίνδν νη αληηπαξαζέζεηο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ 

ζρεδφλ αλχπαξθηεο, ελψ εληάζεθαλ κεηά ηελ εθινγή ηνπ βνπιεπηή ηέσο Κπξελείαο 

Κχξηιινπ ζηε κεηξφπνιε Κηηίνπ. Τπήξραλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη αληηπαξαζέζεηο 

νθείινληαλ απιψο ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, θάηη θπζηνινγηθφ.
64

 

Πέξα απφ απηφ, ζην πκβνχιην άξρηζαλ λα ηίζεληαη θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ηηο ζρέζεηο ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ θαηνίθσλ. Πξψηνο ν Παιαηνιφγνο δήηεζε, κε  

επεξψηεζή ηνπ, εμεγήζεηο γηα ηε ζηάζε ηεο αζηπλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηακάρεο 

κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ζηελ Πάθν. Παξά ηε δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα, ε θαηαγγειία ηνπ Παιαηνιφγνπ έζεζε γηα πξψηε 

θνξά ην δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ κειψλ δχν θνηλνηήησλ απφ ηνπο 

βξεηαλνχο θαη ην ζέκα ηεο κεξνιεςίαο έλαληη ησλ Διιήλσλ.
65

 Αλ θαη δελ παξαηεξήζεθε 

αληίδξαζε απφ ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, ε επεξψηεζε έδσζε ηελ αθνξκή γηα 

εζληθηζηηθέο εθδειψζεηο απφ νκνεζλείο ηνπο, κέζσ άξζξσλ ζηηο εθεκεξίδεο ηνπο θαη κε 

ππφκλεκα πξνο ηνλ νπιηάλν, φπνπ δηακαξηχξνληαλ θπξίσο γηα παξαγθψληζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ ζηε δεκφζηα ππεξεζία θαη γηα άιια παξάπνλά ηνπο.
66

  

πσο θάλεθε ήδε απφ ηελ αληηθψλεζε, αιιά θαη ην πην πάλσ πεξηζηαηηθφ, θχξην 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε 

επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηεο αζηπλνκίαο. Ήδε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ ν Αξκνζηήο ελεκέξσζε ην ζψκα φηη, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ, 

ζα εηνίκαδε πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο αζηπλνκίαο, δεηψληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πκβνπιίνπ ζε απηφ, κέζσ εηδηθήο επηηξνπήο.
67

 Καηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

                                                             
64 Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ θαη Η. Κπξηαθίδε κε 

ηνπο Α. Ληαζίδε, Π. Κσλζηαληηλίδε θαη Α. Παιαηνιφγν, ζρεηηθά κε παξάγξαθν ηνπ πεξί Γηαζήθεο λφκνπ 

πνπ απαγφξεπε ζην ζπληάθηε δηαζήθεο λα παξαρσξήζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε ζξεζθεπηηθφ ίδξπκα, εθηφο 

θαη αλ ε δηαζήθε είρε ζπληαρζεί δεθαπέληε εκέξεο πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ, βι. TNA: CO69/7. πλεδξία 1-5-

1894. Σε δηακάρε ησλ βνπιεπηψλ αθνινπζνχζαλ θαη νη εθεκεξίδεο. Βι. ελδεηθηηθά «Έθξεμηο ηνπ γλσζηνχ 

παηξησηηζκνχ», εθ. Αιήζεηα, 24/5-4-1894 θ.ε., «Παξφξκεζηο θπβεξλήζεσο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 2/14-4-

1894 θ.ε., «άιπηγμ-Έλσζηο», εθ. Δπαγφξαο, 8-4-1894 θ.ε. 
65 TNA: CO69/7. πλεδξία 29-3-1894. Ο Αξρηγξακκαηέαο αλέθεξε φηη έιιελεο θαηά ην θαξλαβάιη εηζήιζαλ 

ζε γεηηνληά ηεο Πάθνπ ελνριψληαο ηνπο Οζσκαλνχο κε απνηέιεζκα ηε ζχγθξνπζε θαη ηε ζχιιεςε ησλ 

πξψησλ, δίλνληαο, σο θπβέξλεζε, ειάρηζηε ζεκαζία ζην γεγνλφο. Σν δήηεκα ηέζεθε μαλά θαη ζηε ζπδήηεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ αζηπλνκία, κε θαηαγγειίεο δηαθνξεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ (ζην Κνιφζζη θαη ζηε 

Λεχθα), φπνπ νη νζσκαλνί αζηπλνκηθνί αληηκεηψπηζαλ κεξνιεπηηθά ρξηζηηαλνχο, βι. TNA: CO69/7. 

πλεδξία 18-4-1894. Ο Αξρηγξακκαηέαο ζεσξνχζε ηα γεγνλφηα σο ππεξβνιέο ηνπ Σχπνπ. Βι. «Φπιεηηθαί 

ξήμεηο», εθ. Αιήζεηα, 18/30-3-1894. 

66
 «Εακάλ -Κνχπξνπο» θαη «Ο ηνπξθηθφο ηχπνο», εθ. Δπαγφξαο, 17 θαη 24-6-1894 αληίζηνηρα, «Ο εγρψξηνο 

ηνπξθηθφο ηχπνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18/30-6-1884. Ζ απνζηνιή ηνπ ππνκλήκαηνο επηδνθηκάζηεθε απφ 

ηνλ ειιεληθφ Σχπν, αθνχ νη Οζσκαλνί ζπλήζσο απέθεπγαλ ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Βξεηαλνχο, βι. «Σν 

ηνπξθηθφλ ππφκλεκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25/7-7-1894.  
67 TNA: CO69/7. πλεδξία 29-3-1894. Γηα ηελ επηηξνπή βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 812-813. 

Ζ έθζεζή ηεο δεκνζηεχηεθε ζην «Έθζεζηο», εθ. Αιήζεηα, 5/17-5-1894. 
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ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ φκσο, ηα αηξεηά κέιε, ηνλίδνληαο ηελ αδπλακία ηεο αζηπλνκίαο γηα 

αληηκεηψπηζε ηεο απμεκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο, πξφηεηλαλ δηάθνξεο ιχζεηο, πξνηξέρνληαο 

έηζη ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο. Άμηα αλαθνξάο ήηαλ ε πξφηαζε ησλ ειιήλσλ αηξεηψλ 

κειψλ γηα δηνξηζκφ επηπιένλ ρξηζηηαλψλ αζηπλνκηθψλ κέρξη ηελ επίηεπμε ηζφηεηαο ζηα 

κέιε ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ηελ απνθπγή κεξνιεπηηθψλ ζηάζεσλ, φπσο ην πεξηζηαηηθφ 

ηεο Πάθνπ.
68

 Ζ ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ αζηπλνκία ήηαλ έλα γεγνλφο 

πνπ επηζήκαλαλ, ζρεδφλ κηα δεθαεηία πξνεγνπκέλσο θαη νη ίδηνη νη Βξεηαλνί, θαη 

νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη απνδέρνληαλ επθνιφηεξα ππνδεέζηεξεο ζέζεηο, θαη κε 

ρακειφηεξν κηζζφ απφ ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη απσζνχληαλ απφ ηελ απζηεξή πεηζαξρία,
69

 

ελψ θαζνξηζηηθή ήηαλ θαη ε θιεξνλνκηά ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Παξά ηελ αληηπαξάζεζε, ην 

ζρεηηθφ θνλδχιη εγθξίζεθε θαη έηζη έιεμε θαη ε ζχλνδνο ηνπ 1894.  

 Σα ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έπιεηηαλ ην λεζί, ηδηαίηεξα ηα 

νηλνπαξαγσγηθά ρσξηά,
70

 νδήγεζαλ ζηε δηνξγάλσζε, ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ 1894, 

ζπιιαιεηεξίνπ απφ ρηιηάδεο αγξφηεο ζην Πέξα Πεδί, φπνπ εγθξίζεθε ππφκλεκα πνπ 

παξαδφζεθε ζηνλ Αξκνζηή.
71

 Παξάιιεια, νη πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ ηε Λεκεζφ φμπλαλ 

πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα.
72

 ε απηφ ην άζρεκν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαη ελ κέζσ 

δηαδφζεσλ γηα εγθαηάιεηςε ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Βξεηαλνχο
73

 ζπλήιζε ε ζχλνδνο ηνπ 

1895. Ο Sendall, ζηελ ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία, αθνχ επαλέιαβε ηηο δπζθνιίεο 

εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ, ελεκέξσζε ην πκβνχιην γηα ηελ 

πξφζιεςε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ γεσπφλνπ Παλαγηψηε Γελλάδηνπ, «φζηηο ηπγράλεη 

αλεγλσξηζκέλε απζεληηθφηεο θαη πξαθηηθφο πξαγκαηνγλψκσλ ελ παληί φηη αθνξά εηο ηελ 

θαιιηέξγεηαλ θαη ηνλ κεηαρεηξηζκφλ παληφο ησλ ελ Κχπξσ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ». 

Δπηπξφζζεηα, ηφληζε ηε ζπλέρηζε ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο αθξίδαο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θνηλνχ αιιά θαη ιήςε κέηξσλ πγηεηλήο γηα απνθπγή ηεο ρνιέξαο. Δμέθξαζε ηηο 

                                                             
68 TNA: CO69/7. πλεδξία 18-4-1894. 
69 Παξαηίζεηαη ζην ψηνο Κησξήο, Σνπξθνθχπξηνη. Απφ ην πεξηζψξην ζην ζπλεηαηξηζκφ (1923-1960), Αζήλα 

2013, ζει. 63. 
70 Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βι. ελδεηθηηθά «Ζ νηθνλνκηθή ζέζηο ηεο λήζνπ», εθ. Δπαγφξαο, 13-8-1894, 

«Ζ θαηάζηαζηο ησλ ρσξηψλ ηεο λήζνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6/18-8-1894.   
71 Γηα ην ζπιιαιεηήξην βι. «Σν ζπιιαιεηήξηνλ ηνπ Πέξα Πεδηνχ», εθ. Αιήζεηα, 2/14-9-1894. εκαληηθή 

ήηαλ ε παξέκβαζε ηνπ λένπ δηθεγφξνπ Θενθάλε Θενδφηνπ, ν νπνίνο εθιέρζεθε βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, «Λφγνο Θενθ. Θενδφηνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 10/22-9-1894. Γηα ηελ ηδηαίηεξα 

ζπγθαηαβαηηθή απάληεζε ηνπ Αξκνζηή, ε νπνία θαη θαηεχλαζε ηα πλεχκαηα βι. «Αλαγθαία ζπλεγνξία», εθ. 

Αιήζεηα, 9/21-9-1894. 
72 Δθ. Αιήζεηα (Παξάξηεκα), 21/2-11-1894. 
73 Οη έληνλεο θήκεο γηα «εθθέλσζε» ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Βξεηαλνχο θαη επηζηξνθή ηνπ ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία θπθινθφξεζαλ απφ ηνλ Ηνχιην 1894, βι. ελδεηθηηθά εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 9/21-7-1894, 23/4-

8-1894, 20/1-9-1894, εθ. Δπαγφξαο, 20-8-1894, 27-8-1894.   
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επραξηζηίεο ηνπ γηα ηε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα αλαθνχθηζε ησλ πιεκκπξνπαζψλ,
74

 

δειψλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ έξγσλ θνηλήο σθειείαο 

θαη ηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο.
75

 

 Ζ αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ ήηαλ επηζεηηθή εμ αξρήο, θάηη πνπ επέθεξε θαη ηελ 

επηδνθηκαζία ηνπ Σχπνπ.
76

 Σνλίζηεθε σο θχξηα αηηία ππαλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ, ν θφξνο 

ππνηειείαο θαη ε εμαηηίαο απηνχ αλάγθε γηα αλεχξεζε πφξσλ, κέζσ απζηεξήο θνξνινγίαο, 

ελψ θαηαδηθάζηεθε ε πνιηηηθή ηεο κε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ απφ ηελ θπβέξλεζε 

γηα πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ. Δληνχηνηο, εθθξάζηεθε ηθαλνπνίεζε γηα ηα έξγα πνπ 

πινπνηήζεθαλ, ηδηαίηεξα γηα ηε κεηάθιεζε ηνπ Π. Γελλαδίνπ, αλ θαη ε παξακνλή ηνπ 

πξνεμνθιείην ζχληνκε.
77

 Σέινο, δηαηππψζεθε ε ειπίδα γηα ηελ εηζαγσγή θπβεξλεηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαπλνχ θαη ηεο εμαγσγήο αιαηηνχ, θαη 

θαηαγξάθεθε ε ιχπε γηα ηελ απφζπξζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ απνζπάζκαηνο απφ ηελ 

Κχπξν
78

, πνπ επέθεξε επηπιένλ πιήγκα ζηελ εκπνξηθή θαρεμία.
79

  

 πσο ζπλέβε θαη ζηα πξνεγνχκελα έηε, δηεμήρζε έληνλε θαη καθξά ζπδήηεζε γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο. Σα επίζεκα κέιε πξνζπαζνχζαλ λα απνθχγνπλ ηηο θξάζεηο 

πνπ ζα έθεξλαλ ζε δχζθνιε ζέζε ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ έλαληη ηνπ ππνπξγείνπ, φπσο 

«άθακπηνο ζπιινγή θφξσλ», κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ ζην πξνζρέδην, αιιά θαη κε ηελ 

επίθιεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπγθξίζεσλ κε άιιεο απνηθίεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ήηαλ ε αλαθνξά ησλ επίζεκσλ κειψλ ζηελ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο, αιιά θαη ζηελ επηζπκία ησλ ηδίσλ γηα αθαίξεζή ηνπ.
80

      

 Απφ ηελ αληηθψλεζε δηαθαίλεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο ζην λεζί αιιά θαη ε εηιηθξηλήο πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα επίιπζή ηνπ. 

ηα πιαίζηα απηά εληάζζνληαλ θαη νη κεηαθιήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα κειέηε ηνπ 

ακπειννηληθνχ θαη ηνπ γεσξγηθνχ δεηήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνδηδφηαλ 

                                                             
74 Ζ θπβέξλεζε, πξνο αληηκεηψπηζε ηεο δεκηνπξγεζείζαο θαηάζηαζεο ιφγσ ησλ πιεκκπξψλ αλέιαβε 

πξσηνβνπιία ζπιινγήο εηζθνξψλ πξνο αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ. Βι. ελδεηθηηθά ηηο επραξηζηίεο γηα ηελ 

ελέξγεηά ηεο ζην «Δπραξηζηήξηνη Δπηζηνιαί», εθ. Αιήζεηα (Παξάξηεκα), 11/23-11-1894.  
75 TNA: CO69/9. πλεδξία 6-3-1895. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 

822-824. 
76 «Καιιίζηε ε απάληεζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 3/15-3-1895. 
77 Ο Α. Ληαζίδεο ππέβαιε ςήθηζκα γηα ηελ πξφζιεςε εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο, ηεο ζεξνηξνθίαο θαη ηεο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο πξνηείλνληαο ηελ παξακνλή ηνπ Π. Γελλάδηνπ, ην 

νπνίν εγθξίζεθε νκφθσλα, TNA: CO69/9. πλεδξία 13-5-1895. Γηα ην πψο είδε ν αζελατθφο Σχπνο ηελ 

θάζνδν ηνπ Γελλάδηνπ βι. αλαδεκνζηεχζεηο άξζξσλ ηεο «Αθξνπφιεσο» θαη «Πξσίαο» ζηελ εθ. Αιήζεηα, 

3/15-2-1895.     
78 Ζ κεηαθίλεζε ζηξαηεπκάησλ απφ ηηο απνηθίεο φπνπ παξείραλ ζηήξημε ζηηο δηνηθήζεηο ήηαλ ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ ρξεηάδνληαλ. Ζ «δεθαεμαεηήο πείξα, 

θαζ’ ήλ απεδείρζε ε λνκηκνθξνζχλε ηνπ θππξηαθνχ ιανχ» νδήγεζε ηνλ ππνπξγφ ζηελ απφζπξζή ηνπο απφ 

ηελ Κχπξν, «Οιίγαη ιέμεηο επί ηεο επηζηνιήο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Αιήζεηα, 21/2-11-1894.    
79 TNA: CO69/9. πλεδξία 18-3-1895. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 
824-827.  
80 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηθψλεζε βι. TNA: CO69/9. πλεδξία 12-3-1895 θ.ε. 
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απνθιεηζηηθά ζηνλ Αξκνζηή, ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζπλερψο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. 

Δληνχηνηο, νη αηξεηνί βνπιεπηέο, βηψλνληαο θαζεκεξηλά, ηελ απφγλσζε ησλ θαηνίθσλ γηα 

εμεχξεζε πφξσλ απνπιεξσκήο ησλ πνιιψλ θνξνινγηψλ ηνπο, θαη ηε δηαξξνή ζην 

εμσηεξηθφ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εζφδσλ πνπ ζπιιέγνληαλ, γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο, αζθνχζαλ έληνλε πίεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα απαιιαγή απφ ηνλ 

ηειεπηαίν, ψζηε ηα πνζά απηά λα δηαηίζεληαη ζε παξαγσγηθά έξγα ζην λεζί. 

 Απηή ε πίεζε θάλεθε ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, νπφηε επήιζε θαη ε ζεκαληηθφηεξε αληηπαξάζεζε. Ο Ληαζίδεο αλέθεξε 

φηη ε ζπδήηεζε απνηεινχζε απιψο ζπαηάιε ηνπ ρξφλνπ ησλ βνπιεπηψλ, ππνλνψληαο φηη 

νη απφςεηο ηνπο δελ ιακβάλνληαλ ππφςε. Σαπηφρξνλα, ζε κηα πξνζπάζεηα ζθιεξφηεξεο 

ζηάζεο έλαληη ησλ δηνηθνχλησλ, πξφηεηλε ηελ θαηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε νη 

Βξεηαλνί λα «εξπζξηάζνπλ γηα ηηο αδηθίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη». εκαληηθά 

θνλδχιηα είραλ κεησζεί απφ ηελ θπβέξλεζε (δεκφζηα έξγα), ελψ άιια δελ απμήζεθαλ 

(εθπαίδεπζε), παξά ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ θαη ηηο βξεηαληθέο 

ππνζρέζεηο. πσο επηζήκαλε ν βνπιεπηήο, ν πξνυπνινγηζκφο ζα εγθξηλφηαλ κε δηάηαγκα 

ελ πκβνπιίσ αιιά κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα επαλαηίζεην, φπσο ν ππνπξγφο είρε απεηιήζεη ην 

1888, ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, θάηη πνπ ζα πξνηηκνχζε 

θαη ν ίδηνο, αληί ηα κέιε ηνπ λα εγθξίλνπλ πξνυπνινγηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο δηαθσλνχλ.
81

 

Με ηελ πξφηαζε γηα απφξξηςε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζπκθψλεζαλ θαη νξηζκέλα αηξεηά κέιε, 

ηα νπνία φκσο επέξξηπηαλ ηελ επζχλε ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη φρη ζηνλ Αξκνζηή. 

Ο Αξρηινγηζηήο, δηθαηνινγψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηφληζε φηη πηζαλή 

απφξξηςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα είρε επηπηψζεηο ζηε δηνίθεζε, ελψ αλέθεξε φηη εμίζνπ 

κεησκέλεο εμνπζίεο, σο πξνο ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, είραλ θαη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ 

ησλ ππφινηπσλ θηήζεσλ.
82

 Μεηά απφ ςεθνθνξία, ην λνκνζρέδην πξνσζήζεθε γηα 

ζπδήηεζε, παξά ηηο αξλεηηθέο ςήθνπο ηεζζάξσλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.
83

  

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηνπο δηεξκελείο, ν Ληαζίδεο αξρηθά, 

ππνζηεξηδφκελνο θαη απφ άιινπο έιιελεο βνπιεπηέο, έζεζε ην δήηεκα ηεο δηαθνξάο ηεο 

                                                             
81 TNA: CO69/9. πλεδξία 8-4-1895. Δίραλ ήδε δεκνζηεπζεί δηάθνξα άξζξα ζηνλ Σχπν πνπ θαινχζαλ ηνπο 

βνπιεπηέο λα αληηδξάζνπλ ζηε βξεηαληθή πνιηηηθή, βι. «Σν Ννκνζεηηθφλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/8-3-

1895, «Δπί ηα πξάγκαηα», εθ. Δπαγφξαο, 14-4-1895. Βέβαηα, ν Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζει. 831, 

πξνθαλψο εμαηηίαο θαη ηεο αληηπαξάζεζήο ηνπ κε ηνλ Ληαζίδε γηα ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, ζεσξεί ηελ 

αληίδξαζε ηνπ έιιελα βνπιεπηή «σο πξνεθινγηθφλ ηέρλαζκα πξνο δεκνηηθφηεηα». Ζ άπνςε ηνπ Εαλλέηνπ 

ζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην λνκνζρέδην εγθξίζεθε νκφθσλα ηειηθψο, παξά ηηο δηάθνξεο 

παξαηεξήζεηο. 
82 TNA: CO69/9. πλεδξία 22-4-1895. 
83 Απηνί ήηαλ ν Α. Ληαζίδεο, ν Η. Κπξηαθίδεο, ν . Φξαγθνχδεο θαη ν Α. Παιαηνιφγνο. Ζ ππεξςήθηζε ηεο 

αλάγλσζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ πξνυπφζεηε έγθξηζή ηνπ, απιά πεξαηηέξσ ζπδήηεζή ηνπ. Ζ D. Markides, 
Sendall, φ.π., ζει. 105, ζπλδέεη ηελ θαηαςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ην ελσηηθφ αίηεκα, ιφγσ θαη ησλ 

ζπιιαιεηεξίσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο. 
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κηζζνδνζίαο κεηαμχ ηνπ ηνχξθνπ θαη ηνπ έιιελα δηεξκελέα (ν πξψηνο ιάκβαλε 100 ιίξεο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ δεχηεξν, θάηη πνπ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, εμεπηέιηδε 

νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ), παξφηη ε εξγαζία ηνπ πξψηνπ ήηαλ ιηγφηεξε. Σν ζέκα 

αθνξνχζε θαη πάιη ηε ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ έλαληη ησλ δχν θνηλνηήησλ, αλ θαη ε 

παξέκβαζε ηνπ Vassif Effendi, ν νπνίνο αλέιπζε ηελ εξγαζία πνπ απαηηείην απφ ηνλ 

ηνχξθν κεηαθξαζηή, δελ φμπλε πεξαηηέξσ ηα πλεχκαηα. Ζ δηθαηνιφγεζε ηεο κηζζνδνζίαο 

απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο έδσζε ηέινο ζηε ζπδήηεζε, ε νπνία φκσο απνηεινχζε 

πξνκήλπκα γηα ην ηη ζα αθνινπζνχζε ζηηο επφκελεο ζπλφδνπο. Ζ έλζηαζε απηή βέβαηα δελ 

ήηαλ άζρεηε θαη κε ην νμπκέλν εζληθηζηηθφ πλεχκα πνπ θπξηαξρνχζε ηελ πεξίνδν απηή θαη 

εθδειψζεθε κε ελσηηθά ζπιιαιεηήξηα, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ.
84

  

Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην λνκνζρέδην πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε θαη 

πξνέβιεπε ην καζηίγσκα ησλ λεαξψλ θαηαδίθσλ, κέηξν ην νπνίν ζεσξήζεθε απφ ηα 

αηξεηά κέιε σο αλαρξνληζηηθφ.
85

 Ο Η. Κπξηαθίδεο ηφληζε ηελ έθπιεμή ηνπ φηη έλα κέζν 

ηηκσξίαο, ην νπνίν νη Βξεηαλνί επηδίσμαλ λα απαγνξεπηεί ζηα δψα, νη ίδηνη ην επέβαιιαλ 

σο ηηκσξεηηθφ κέηξν ζε λεαξά άηνκα, πξνηείλνληαο ηε δεκηνπξγία εηδηθήο θπιαθήο γηα 

λένπο. Σα επίζεκα κέιε δηθαηνινγψληαο ηελ πξφηαζή ηνπο αλέθεξαλ φηη παξφκνην κέηξν 

ππήξρεη θαη ζηε Βξεηαλία θαη φηη απηφ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν απφ ηε θπιάθηζή ηνπο κε 

άιινπο θαηάδηθνπο, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο επηξξνήο πνπ ζα είραλ απφ απηνχο. Σειηθψο, ην 

λνκνζρέδην απνξξίθζεθε απφ ηα αηξεηά κέιε.
86

   

 Έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε έληνλα ην πκβνχιην ήηαλ θαη ε εμαγσγή αξραηνηήησλ. 

Ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, ην 1894, νη εθεκεξίδεο κε ζπλερή άξζξα ηνπο εθηζηνχζαλ 

ηελ πξνζνρή ησλ βνπιεπηψλ ζηηο παξάλνκεο αλαζθαθέο θαη εμαγσγέο αξραηνηήησλ απφ 

ην λεζί.
87

 Σν ζέκα ηέζεθε απφ δηάθνξνπο βνπιεπηέο νη νπνίνη κεηέθεξαλ παξάπνλα 

θαηνίθσλ αιιά θαη αηηήκαηα ζπιιφγσλ ηεο Λεκεζνχ (Λέζρε «Έλσζηο», Γπκλαζηηθφο 

χιινγνο Οιχκπηα, Λέζρε Φηιειεπζέξσλ) γηα ηελ εηνηκαζία ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ.
88

 

Μάιηζηα ν δηθεγφξνο Νηθ. Κι. Λαλίηεο ζε άξζξν ηνπ, αθνχ θαηαδίθαζε ηελ πξαθηηθή ηεο 

ζχιεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δεκνζίεπζε πξνζρέδην λνκνζρεδίνπ γηα ηελ 

απαγφξεπζή ηεο.
89

 Παξά ηηο αληηδξάζεηο απηέο, φκσο, δελ παξνπζηάζηεθε νπνηνδήπνηε 

λνκνζρέδην εληφο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.   

                                                             
84 TNA: CO69/9. πλεδξία 23-4-1895. 
85 Αληηδξάζεηο ππήξμαλ ήδε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, βι. εθ. 

Αιήζεηα, 21/2-11-1894. Δληνχηνηο, ππήξμαλ θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ λνκνζρεδίνπ, «Δηζεθνχζζεκελ», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 22/3-11-1894. 
86 TNA: CO69/9. πλεδξία 19-3-1895. 
87 Βι. ελδεηθηηθά εθ. Αιήζεηα, 5/17-5-1894 θαη 13/25-5-1894.  
88 TNA: CO69/9. πλεδξία 1-4-1895. Σα αηηήκαηα δεκνζηεχζεθαλ θαη ζηνλ Σχπν, βι. «Αη αξραηφηεηεο», εθ. 
Αιήζεηα, 10/22-3-1895. 
89 Δθ. Αιήζεηα, 17/1-3-1895 θαη 24/8-3-1895. 
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 Δλψ ζπλερίδνληαλ νη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, δηνξγαλψζεθαλ ζπιιαιεηήξηα, κε 

αθνξκή ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ πίζησζε 29,000 

ιηξψλ σο βνήζεηα πξνο ηελ Κχπξν. Δληφο ηνπ βξεηαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ αζθήζεθε 

θξηηηθή ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο νκηιεηέο γηα ηε ιαλζαζκέλε απφθαζε απφθηεζεο ηνπ 

λεζηνχ απφ ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, ζπγθξίλνληάο ηε κε «θηήκα πεληρξφλ κελ, 

βεβαξεκέλνλ δε δηά ππνζήθεο», ππνλνψληαο ην θφξν ππνηειείαο. Οξηζκέλνη βξεηαλνί 

βνπιεπηέο έζεζαλ ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ άδηθνπ θφξνπ, ελψ 

πξνηάζεθε θαη ε επηζηξνθή ηνπ λεζηνχ ζηελ Σνπξθία.
90

 Ζ αλαδεκνζίεπζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν
91

 επέηεηλε ηηο αληηδξάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε δηνξγάλσζε 

ζπιιαιεηεξίσλ ζε φιν ην λεζί, κε πξσηεξγάηεο ηνπο βνπιεπηέο θαη κε θχξην αίηεκα ηελ 

έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ησλ Βξεηαλψλ.
92

 Ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ ηέζεθε ζε ηέηνηα έθηαζε ην ελσηηθφ αίηεκα, θάηη πνπ φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, επέθεξε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ,
93

 ελψ 

αληηπξνζσπεία ησλ Οζσκαλψλ δήηεζε απφ ηνλ Αξκνζηή ηελ απαγφξεπζε ησλ 

ζπιιαιεηεξίσλ.
94

 Απνηέιεζκα ήηαλ ε εηνηκαζία ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ κε ην νπνίν, πέξαλ ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο, ηέζεθαλ θαη ζέκαηα κείσζεο 

θνξνινγηψλ θαη ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ζπκκεηνρήο ησλ Κππξίσλ ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο, βειηησηηθψλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία θ.ν.θ..
95

   

Παξά ηνλ αληίθηππν ησλ ζπδεηήζεσλ ζην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην, φζν θαη ηα 

ζπιιαιεηήξηα κε πξσηαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο βνπιεπηέο, αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ Οζσκαλψλ, νη ζπδεηήζεηο δηεμήρζεθαλ ζε ζπλαηλεηηθφ θιίκα, ρσξίο λα ππάξμεη 

νπνηαδήπνηε αληηπαξάζεζε εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, πέξαλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ. 

Απηφ δείρλεη θαη ηελ πνιηηηθή σξηκφηεηα πνπ άξρηζαλ λα απνθηνχλ ηα κέιε ηνπ. 

 ηα ηέιε ηνπ ηδίνπ έηνπο έγηλε ε πξψηε ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλφδνπ (αξρέο 

Ννεκβξίνπ 1895), γηα ηελ ςήθηζε λφκνπ πεξί «απνθεξχμεσο θπγνδίθσλ θαη 

θπγνπνίλσλ».
96

 Σν θιίκα εθθνβηζκνχ θαη ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξαηνχζε ζηηο επαξρίεο 

                                                             
90 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 31, 8ε Μαξηίνπ 1895, 
(Λνλδίλν 1895), cc. 683-698. Βι. επίζεο Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 833-843.  
91 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 17/29-3-1895 θ.ε, εθ. Αιήζεηα, 24/5-4-1895 θ.ε. 
92 Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπιιαιεηεξίσλ βι. εθ. Αιήζεηα, 24/5-4-1895 θ.ε. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο βι. 

εθ. Δπαγφξαο, 21-4-1895 θ.ε., εθ. Αιήζεηα, 21/3-5-1895, Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζει. 843-852. 
93 χκθσλα κε ην άξζξν «Σε Οζσκαληθή ζπλαδέιθσ», εθ. Δπαγφξαο, 28-4-1895, νζσκαληθή εθεκεξίδα 

αλέθεξε φηη ειάρηζηνη ήηαλ νη ρξηζηηαλνί πνπ επηζπκνχζαλ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, αληηζέησο ε 

πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ππέξ ηεο επηζηξνθήο ηνπ λεζηνχ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, έλα επηρείξεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ηνπο Βξεηαλνχο αξγφηεξα. 
94 D. Markides, Sendall, φ.π., ζει. 106. 
95 Σν ππφκλεκα βξίζθεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 852-866, ελψ δεκνζηεχζεθε θαη ζηνλ Σχπν, βι. 

«Τπφκλεκα ηνπ Διιελ. ηεο Κχπξνπ πιεζπζκνχ», εθ. Αιήζεηα, 25/6-9-1895. 
96 Σα επίζεκα Πξαθηηθά ηεο ζπλφδνπ απηήο δελ εληνπίζηεθαλ. Δληνχηνηο δεκνζηεχζεθαλ ζην Φ. Εαλλέηνο, 

ζην ίδην, ζζ. 876-879, απφ φπνπ αληιήζεθαλ θαη νη πιεξνθνξίεο. 
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Λεκεζνχ θαη Πάθνπ ιφγσ ηεο δξάζεο ησλ Υαζακπνπιηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αδπλακία ηεο αζηπλνκίαο λα ηνπο ζπιιάβεη, εμαηηίαο ηεο βνήζεηαο πνπ ηνπο παξείραλ νη 

ρσξηθνί, εθνπζίσο ή αθνπζίσο, επέβαιιαλ ηελ επείγνπζα λνκνζεζία. χκθσλα κε απηήλ, 

ηα δηθαζηήξηα απνθηνχζαλ ην δηθαίσκα λα επηθεξχμνπλ ηνπο εγθιεκαηίεο, αιιά θαη φζνπο 

ηνπο παξείραλ νπνηαδήπνηε βνήζεηα. Απνηέιεζκα ήηαλ ε ζχιιεςε πέξαλ ησλ 60 

πξνζψπσλ, ελψ χζηεξα απφ έλα ηξίκελν νιφθιεξε ε ζπκκνξία εμνληψζεθε, ηνπιάρηζηνλ 

πξνζσξηλά.
97

 Ήηαλ έλαο λφκνο πνπ αλ θαη ςεθίζηεθε βεβηαζκέλα, έθεξε απνηειέζκαηα.
98

  

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ζπγθιήζεθε ε ηειεπηαία ζχλνδνο ηεο πεξηφδνπ. Ο 

Αξκνζηήο ζηε καθξά ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία αθνχ αλαθέξζεθε ζηνλ πξφζθαηα 

ςεθηζζέληα λφκν απφ ηελ έθηαθηε ζχλνδν, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμφλησζε ηεο 

ζπκκνξίαο ησλ Υαζακπνπιηψλ, ηφληζε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε 

ε αζηπλνκία θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο, επηξξίπηνληαο επζχλε θαη ζηνπο 

ρσξηθνχο πνπ πξνζέθεξαλ βνήζεηα ζηνπο εγθιεκαηίεο, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ησλ 

αηξεηψλ κειψλ, νη νπνίνη ηφληζαλ ηελ αληθαλφηεηα ησλ δησθηηθψλ αξρψλ. Έπεηηα ν 

Sendall αλαθέξζεθε ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη ηηο δεκηέο 

πνπ πξνθάιεζαλ νη κεησκέλεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ππνζηεξίδνληαο φηη κφλε ιχζε ήηαλ ε 

αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ, ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή, φπσο ζπλέβε θαη 

ζηε γεηηνληθή Αίγππην. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, θαη χζηεξα απφ νδεγίεο ηνπ ππνπξγνχ 

Απνηθηψλ, απνζπάζηεθε ππάιιεινο απφ ηελ Ηλδία γηα λα κειεηήζεη θαη λα πξνηείλεη 

ιχζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ θαη ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ππνζρέζεθε πεξηζζφηεξα έξγα γηα ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο ζπγθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ελψ πξφηεηλε κεζφδνπο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, δεηψληαο παξάιιεια ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θαηνίθσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή, ζε αληίζεζε κε 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο, γίλνληαλ δηάθνξεο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο γηα έξγα πνπ ζα 

εθηεινχληαλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, φπσο ήηαλ ε θαηαπνιέκεζε ηεο αθξίδαο, κε παξάιιειε 

φκσο επηβνιή ζρεηηθνχ θφξνπ, πξνζηαηεπηηθά κέηξα απφ ηε ρνιέξα, ε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαη θαηλνηφκα λνκνζεηηθά κέηξα, κε ηαπηφρξνλε 

αλαθνξά θαη ζηα αλαθνπθηζηηθά κέηξα γηα ηνπο πιεκκπξνπαζείο πνπ είραλ ήδε 

                                                             
97 Γηα ηε δξάζε ησλ Υαζακπνπιηψλ βι. M. Ch. Kareklas, The Criminal Activities of the Hassanpoulia, 

Λεπθσζία 1938, Νέαξρνο Γ. Νεάξρνπ, Μακψληα, ηνλ πεξίγπξν ηεο αιήζεηαο, ηνπ κχζνπ θαη ηνπ παξακπζηνχ, 

Λεπθσζία 2012, ζζ. 152-165, Υξχζαλζνο Υξπζάλζνπ, Γηαβφεηεο πκκνξίεο, Ζ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο, 

Δλζχκηνλ 4, Λεπθσζία 2011, ζζ. 8-41. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θήκεο πνπ απέθηεζαλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν 

κεγαιχηεξνο Κχπξηνο πνηεηάξεο, Υξηζηφδνπινο Σδηαπνχξαο, εμέδσζε νθηαζέιηδε θπιιάδα κε ηίηιν «Σν 

ηξαγνχδη ησλ Υαζακπνπιηψλ», Λάξλαθα 1896, ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, γπξίζηεθε θαη θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία γηα ηε δξάζε ηνπο.  
98 Γηα ηηο αληηδξάζεηο γηα ηηο «αηέιεηεο» ηνπ λφκνπ βι. «Σν θπβεξλεηηθφλ λνκνζρέδηνλ πεξί απνθεξχμεσο», 

εθ. Αιήζεηα, 27/8-11-1895. 
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εθηειεζηεί. Ο Αξκνζηήο επηπξφζζεηα, αλαθέξζεθε ηφζν ζηελ αλακελφκελε απάληεζε απφ 

ηνλ ππνπξγφ ζην ππφκλεκα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ, φζν θαη ζε ζρφιηα ησλ κειψλ ζηελ 

αληηθψλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ καθξά απηή «δηάιεμε», φπσο ν Εαλλέηνο ηελ 

ραξαθηήξηζε, αθελφο απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Sendall γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ, αθεηέξνπ ηελ αιιαγή πνιηηηθήο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ζηελ εμνπζία ην 

πξνεγνχκελν έηνο ηεο θπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθψλ θαη ηελ παξαρψξεζε ζηηο απνηθίεο, 

ππφ κνξθή ρνξεγηψλ, ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.
99

 

Ζ αληηθψλεζε ηνπ πκβνπιίνπ δελ ήηαλ εμίζνπ καθξνζθειήο. ε απηήλ 

εθθξαδφηαλ ε απνγνήηεπζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην γεγνλφο φηη δελ 

παξνπζηάζηεθε νπνηαδήπνηε εγγχεζε πέξαλ δηαβεβαηψζεσλ γηα ηελ επηζπκία ηεο 

θπβέξλεζεο λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί, ζε αληίζεζε κε ηελ εγξήγνξζε πνπ 

επηδεηθλπφηαλ ζε πεξηπηψζεηο επηβνιήο θαη ζπιινγήο θνξνινγηψλ. Γήισλε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζπάζεηα, κέζσ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, γηα 

αλάπηπμε ηεο θαπλνβηνκεραλίαο, ηνλίδνληαο φηη παξφκνηα κέηξα έπξεπε λα ιεθζνχλ θαη 

γηα ηελ νηλνβηνκεραλία. ζνλ αθνξά ηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζηπλνκίαο, απηή, 

ζχκθσλα κε ην πκβνχιην, έρξεδε βειηίσζεο ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο. Σέινο, ηα κέιε παξαθάιεζαλ ηνλ Αξκνζηή λα κεηαθέξεη ζηνλ ππνπξγφ ηελ άπνςε 

ηνπ πκβνπιίνπ φηη, εθφζνλ επηβαιιφηαλ ν θφξνο ππνηειείαο, δελ θαηαβαιιφηαλ 

νπνηαδήπνηε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ησλ θππξηαθψλ πφξσλ θαη δελ 

επηηξεπφηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηε δηνίθεζε, ε θαηάζηαζε ζα ρεηξνηέξεπε.
100

  

Ζ ηδηαίηεξα επηζεηηθή θαη απζηεξή αληηθψλεζε ησλ κειψλ επέθεξε ζνβαξέο 

δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ αηξεηψλ θαη επίζεκσλ κειψλ θαηά ηε ζπδήηεζε γηα έγθξηζή ηεο, 

φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Οη κελ Βξεηαλνί πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πνιηηηθή 

ηεο θπβέξλεζεο, επηθαινχκελνη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ θφξσλ αιιά θαη ηηο 

γεληθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη. Σα δε αλεπίζεκα κέιε αληέθξνπζαλ ηα 

επηρεηξήκαηα απηά κε αλαθνξά ζηηο λέεο θνξνινγίεο πνπ επηβιήζεθαλ. Οη ηφλνη 

νμχλζεθαλ φηαλ ν Αξρηινγηζηήο, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο κε ηελ 

Αζηπλνκία, δηθαηνινγψληαο ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ νη αηξεηνί βνπιεπηέο εληφπηδαλ, 

αλέθεξε φηη ε θππξηαθή αζηπλνκία ήηαλ αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο Αζήλαο. Ζ 

αλαθνξά απηή εμήςε ηα εζληθά αηζζήκαηα ησλ ειιήλσλ κειψλ, νη νπνίνη ππεξαζπίζηεθαλ 

ηελ ειιεληθή αζηπλνκία, κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πξνζθνξά ηεο θππξηαθήο, 

                                                             
99 TNA: CO69/9. πλεδξία 4-3-1896. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε θαη ηα ζρφιηα ηνπ Εαλλέηνπ βι. Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 890-900. Ήδε απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο ν Αξκνζηήο ελεκέξσζε φηη ν 

ππνπξγφο Chamberlain παξαρψξεζε επηπξφζζεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζά γηα δεκφζηα έξγα θαη 
εθπαίδεπζε. Βι. TNA: CO69/9. πλεδξία 13-4-1896.    
100 TNA: CO69/9. πλεδξία 24-3-1896. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 901-903. 
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παξνπζηάδνληαο κε κειαλά ρξψκαηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζην λεζί. Σειηθά, ε 

αληηθψλεζε ππεξςεθίζηεθε ρσξίο ηα επίζεκα κέιε λα θαηαθέξνπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο.
101

 

Οη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζπλερίζηεθαλ κε νκαινχο ξπζκνχο θαη ηηο ζπλήζεηο 

λνκνζεηηθέο ζπδεηήζεηο, ρσξίο λα ππάξμνπλ νπνηεζδήπνηε λέεο εληάζεηο. Ζ αλακνλή ηεο 

απάληεζεο ηνπ ππνπξγνχ ζην ππφκλεκα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ έπαημε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε κεηξηνπάζεηα πνπ επέδεημαλ ηα ειιεληθά κέιε. Απφ ηελ άιιε, αμηνζεκείσηε 

ήηαλ ε ζηάζε ησλ Οζσκαλψλ, νη νπνίνη ζπλέρηζαλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Έιιελεο, 

ππεξςεθίδνληαο ή θαηαςεθίδνληαο  απφ θνηλνχ ηξνπνπνηήζεηο ή λνκνζρέδηα, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη ηδηαίηεξα νη ρακειέο ηηκέο ησλ θππξηαθψλ 

πξντφλησλ πνπ εμάγνληαλ, νδήγεζε ηα αηξεηά κέιε ζε ππνβνιή ςεθηζκάησλ πξνο έγθξηζε 

κε ζηφρν θπξίσο ηε κείσζε νξηζκέλσλ θφξσλ,
102

 αιιά θαη ζε πξνηάζεηο λφκσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ηνπο.
103

 Απφ ηελ άιιε, ηδηαίηεξε πξφλνηα επηδείρζεθε 

θαηά ηε καθξά ζπδήηεζε γηα ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ νη αηξεηνί βνπιεπηέο 

έζεηαλ δηάθνξα δεηήκαηα αιιά θαη παξάπνλα γηα ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
104

 Υαξαθηεξηζηηθφ 

πάλησο, ηφζν ηεο επηζπκίαο ησλ αηξεηψλ κειψλ λα ηαθηνπνηεζεί ην δήηεκα, φζν θαη ησλ 

αξκνληθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ήηαλ ε πξφηαζε ηνπ εγνπκέλνπ Κχθθνπ 

λα θηινμελήζεη ζην κνλαζηήξη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, ψζηε λα δηεμαρζνχλ εθεί νη 

ζπδεηήζεηο.
105

  

Δλδεηθηηθφ πάλησο ηεο πεξηξξένπζαο θαρππνςίαο πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ, θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο Σνχξθνπο έλαληη ησλ Διιήλσλ, είλαη ε, θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πεξί Δθηηκήζεσο, πξφηαζε ηνπ Hafouz Ef. γηα δηνξηζκφ ζηηο 

δχν ζέζεηο ησλ εθηηκεηψλ γηα θάζε πεξηνρή εθπξνζψπσλ θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ, ψζηε 

λα απνθεχγνληαη πηζαλέο αδηθίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη κε ηελ πξφηαζε ζπκθψλεζε θαη ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, εληνχηνηο απνξξίθζεθε κε ηηο απφ θνηλνχ ςήθνπο ησλ Διιήλσλ θαη 

                                                             
101 Γηα ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο βι. TNA: CO69/9. πλεδξία 13-3-1896 θ.ε. 
102 Βι. ελδεηθηηθά ην ςήθηζκα γηα κείσζε ηνπ απνβαζξηθνχ θφξνπ ζην TNA: CO69/9. πλεδξία 14-4-1896 

θαη «Διάηησζηο ησλ απνβαζξηθψλ εηο ην ήκηζπ», εθ. Αιήζεηα, 12/24-4-1896. Τπήξραλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Σχπν, ζθέςεηο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα θαηάξγεζε νξηζκέλσλ θφξσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

άιινπο, βι. «Καηάξγεζηο ηηλψλ θφξσλ θαη αληηθαηάζηαζηο δη’ άιισλ», εθ. Αιήζεηα, 31/12-6-1896.   
103 TNA: CO69/9. πλεδξία 25-5-1896. 
104 Ζ ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα, βι. TNA: CO69/9. πλεδξία 14-
4-1896 κέρξη 21-5-1896. Γηα ηηο εληππψζεηο απφ ηηο ζπδεηήζεηο βι. εθ. Αιήζεηα, 19/1-5-1896 θ.ε.  
105 TNA: CO67/99/12840. Δπηζηνιή Sendall πξνο Chamberlain, 1-6-1896. 
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Σνχξθσλ, αθνχ ζεσξήζεθε φηη ν επαγγεικαηηζκφο ησλ δηνξηζκέλσλ εθηηκεηψλ δελ ζα 

επέηξεπε θάηη ηέηνην.
106

  

Σν λνκνπαξαζθεπαζηηθφ έξγν ζπλερίζηεθε κε απνηέιεζκα ηελ ςήθηζε απφ ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαζ’ φιε ηελ πεληαεηή πεξίνδν 76 λφκσλ, ηδηαίηεξα κεγάινπ 

αξηζκνχ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη εηήζηεο ζπλεδξίεο ήηαλ δίκελεο δηάξθεηαο. Απηφ 

νθεηιφηαλ αθελφο ζην γεγνλφο φηη αξθεηνί απφ ηνπο λφκνπο είραλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

ηζρχνο, κε απνηέιεζκα κε ηε ιήμε ηνπο, λα ρξεηάδεηαη λα αλαλεσζνχλ, αθεηέξνπ ζηελ 

αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζε αξθεηνχο απφ ηνπο ήδε ςεθηζζέληεο λφκνπο, πνπ πήγαδε 

απφ ηελ αδπλακία ησλ βνπιεπηψλ αιιά θαη ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο θπβέξλεζεο λα 

εηνηκάζνπλ ζε νξζή βάζε ηα λνκνζρέδηα, αιιά θαη απφ ηηο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ. Ζ «πνιπλνκία» απηή επέθεξε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ βνπιεπηή Λεκεζνχ-

Πάθνπ . Φξαγθνχδε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο ην ξεηφ ηνπ Σάθηηνπ Pessima 

Respublica, Plurimae Leges (θάθηζηε δηνίθεζε, πιείζηνη λφκνη, φπσο ην κεηάθξαζε ν ίδηνο) 

αξζξνγξάθεζε γηα ηηο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο πνπ επέβαιιαλ ηελ ςήθηζε πιεηάδαο 

λφκσλ, νη πιείζηνη εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ήζζνλνο ζεκαζίαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Κχπξν.
107

 

ζνλ αθνξά ηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

λνκνζεηηθή πεξίνδν, απηέο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηξεηψλ κειψλ, 

θπξίσο θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα δηνξζψζνπλ ηα θαθψο 

θείκελα ηεο δηνίθεζεο, πξνηείλνληαο θπξίσο αχμεζε ζηνπο κηζζνχο ησλ ηζαγελψλ 

ππαιιήισλ θαη πεξηζζφηεξε κέξηκλα ζηε γεσξγία. Αληηζέησο, ηα επίζεκα κέιε, ηδηαίηεξα 

θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, πξνζπαζνχζαλ λα εηζάγνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα απνθεπρζνχλ αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηε δηνίθεζε, αθνχ ζα 

ζεσξνχληαλ σο πξνζσπηθή ήηηα γηα απηνχο. Δπηπξφζζεηα, επεηδή ηα πξαθηηθά ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηνχληαλ ζην Λνλδίλν, νη Βξεηαλνί αλψηεξνη ππάιιεινη 

επεδίσθαλ λα κελ παξνπζηάδνληαλ ηα γεγνλφηα ζην λεζί κε ηελ νπηηθή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ θαηνίθσλ αιιά κε ηε δηθή ηνπο. Σέινο, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

λνκνζεηηθή πεξίνδν παξνπζηάζηεθαλ θαη νη πξψηεο θαηαγγειίεο εθ κέξνπο ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ γηα κεξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νζσκαλψλ ηφζν ζηε δεκφζηα ππεξεζία 

(αζηπλνκηθνί θαη δηεξκελείο), φζν θαη γεληθφηεξα (ππφζεζε Πάθνπ) ρσξίο, πξνο ην παξφλ, 

έληνλε αληίδξαζε απφ ηνπο ηνχξθνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νχηε φμπλζεο ησλ πλεπκάησλ. 

Δληνχηνηο, απνηεινχζαλ έλα πξνκήλπκα γηα ηε ζπλέρεηα.   

 

 

                                                             
106 TNA: CO69/9. πλεδξία 14-5-1896. 
107 «Pessima Respublica, Plurimae Leges», εθ. Αιήζεηα, 7/19-6-1896. 
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9. Ζ ηέηαξηε λνκνζεηηθή πεξίνδνο (1897-1901): Ζ πνιπλνκία θαη νη πξώηεο έληνλεο 

αληηπαξαζέζεηο 

“Timeo Brittanos et legis ferentes”
1
 

 

Οη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ 

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη ζρέζεηο ζην πκβνχιην 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ήηαλ αξκνληθέο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ λεζηνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Δίραλ ήδε πξνεγεζεί έληνλεο δηακαξηπξίεο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελψ είρε εληζρπζεί ε δξάζε ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο 

(ππφκλεκα 1895). Δληνχηνηο, ζηηο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ, ην 1896, ην ελδηαθέξνλ 

ηφζν ηνπ Σχπνπ, φζν θαη ησλ θαηνίθσλ, ήηαλ κεδακηλφ.  

Παξφια απηά, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1883, έγηλαλ εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη 

ζηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο, ελψ ηέζεθε θαη ην δήηεκα ηεο δεκνζηνπνίεζεο απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο ησλ εθινγηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ, ψζηε νη ςεθνθφξνη λα γλσξίδνπλ ηνπο 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηνπ θαζελφο.
2
 Δπηπξφζζεηα, ππνβιήζεθε ην αίηεκα ηεο «πνιηηηθήο 

αλαλέσζεο», απφ δχν λένπο δηθεγφξνπο - ππνςήθηνπο βνπιεπηέο, ηνπο Ησάλλε 

Οηθνλνκίδε θαη Θενθάλε Θενδφηνπ. Ήηαλ ν πξψηνο ζπφξνο ηεο ζχγθξνπζεο πνπ ζα 

αθνινπζνχζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα.
3
 Έηζη, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Β. Πξσηνπαπάο, 

άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ζπκκαρίεο κε ζηφρν ηελ εθινγή ζπγθεθξηκέλσλ ππνςεθίσλ.
4
 

ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο εμειέγεζαλ νη σο ηφηε βνπιεπηέο 

Παζράιεο Κσλζηαληηλίδεο θαη εγνχκελνο Κχθθνπ Γεξάζηκνο, θαη γηα πξψηε θνξά ν λένο 

δηθεγφξνο Θ. Θενδφηνπ. ηε Λάξλαθα-Ακκφρσζην νη παιαηνί βνπιεπηέο Αρηιιέαο 

Ληαζίδεο, Ησάλλεο Οηθνλνκίδεο (είρε εθιεγεί κεξηθνχο κήλεο πξηλ, κεηά ηελ παξαίηεζε 

Παιαηνιφγνπ) θαη Ησάλλεο Βνληηηζηάλνο. εκαληηθή ήηαλ ε απψιεηα ηεο έδξαο απφ ηνλ 

Νηθφιαν Ρψζζν, ν νπνίνο θαηαηάγεθε ηέηαξηνο. ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-

Πάθνπ, ηηο ζέζεηο επαλαθαηέιαβαλ ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο θαη ν σθξάηεο 

Φξαγθνχδεο, ελψ γηα πξψηε θνξά εηζήιζε ζην πκβνχιην ν, παιαηφο κεηαθξαζηήο ηνπ, 

Ολνχθξηνο Ηαζνλίδεο. Σε ζέζε ηνπ έραζε, επίζεο, ν Γεψξγηνο Παπιίδεο.
5
 

                                                             
1 «Φνβνχ ηνπο Βξεηαλνχο θαλ λφκνπο θέξνληαο». Ζ παξάθξαζε ηνπ γλσζηνχ γλσκηθνχ ηνπ Βηξγίιηνπ απφ 

ηελ Αηλεηάδα, έγηλε απφ ηνλ ιφγην - βνπιεπηή σθξάηε Ν. Φξαγθνχδε ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Ζ Μνλή 

Κχθθνπ εηο Parliament House», ζηελ εθ. Αιήζεηα, 3/15-7-1897.  
2 «Αη εθινγαί», εθ. άιπηγμ, 25-10-1896. 
3
 Δθ. Δπαγφξαο, 17-10-1896. Παξαηίζεηαη θαη ζην Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 118-119. 

4 Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζει. 119. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη σο «ζπκκαρία», κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε απφ θνηλνχ εθινγηθή πξνζπάζεηα ησλ αδειθψλ Κσλζηαληηλίδε ζηηο 

πξψηεο δχν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, αθνχ ιάκβαλαλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο ςήθνπο, φζν θαη ε ζπκκαρία ησλ 
ειιήλσλ βνπιεπηψλ ην 1891 κε αξλεηηθφ φκσο ζηφρν, ηε κε εθινγή ηνπ δηνηθεηή Ακκνρψζηνπ. 
5 Γηα ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηαηηζηηθά βι. Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζζ. 119-124. 
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εκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάζηεθε θαη γηα ηηο «κσακεζαληθέο» έδξεο, αθνχ 

δηεμήρζεζαλ εθινγέο θαη ζηηο ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο κε έλδεθα ζπλνιηθά 

ππνςεθίνπο. ηε Λεπθσζία-Κεξχλεηα ηε ζέζε δηεθδίθεζαλ ν βνπιεπηήο απφ ην 1895 

HadjiHafuz Zyai Effendi, ν νπνίνο θαη εθιέρζεθε κε κεγάιε δηαθνξά, θαη νη Mehmed Faik 

Bey, Abdullah Nadri Effendi θαη Hadji Halil Effendi Mehmed. ηε Λάξλαθα-Ακκφρσζην 

ππνςεθηφηεηα έζεζαλ ν ππάιιεινο ηνπ Evkaf Ahmed Nafiz, oη δηθεγφξνη Ahmed Mumtaz 

θαη Ahmed Naim θαη ν δεκνζηνγξάθνο θαη εθδφηεο εθεκεξίδαο Ahmed Dervish, ν νπνίνο 

θαη εθιέρζεθε. Σέινο, ζηελ ηξίηε εθινγηθή πεξηθέξεηα ππνςεθηφηεηα έζεζαλ ν δηθεγφξνο 

Ahmet Rashid HadjiMehmet, ν γαηνθηήκνλαο Emin Moustafa θαη ν έκπνξνο Hafuz 

Ramadan Eyoub, πνπ εθιέρζεθε ηειηθά θαη απνηεινχζε ηνλ πξψην βνπιεπηή πξνεξρφκελν 

απφ ηελ Πάθν.
6
 

Οη εθινγέο ηνπ 1896 ήηαλ θνκβηθέο αθνχ, παξφηη επαλεθιέρζεθαλ αξθεηνί απφ 

ηνπο παιηνχο βνπιεπηέο, εληνχηνηο ζηελ πνιηηηθή ζθελή άξρηζαλ λα εηζέξρνληαη λέα κέιε, 

κε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πην καρεηηθνί, θάηη πνπ ζα δηαθαηλφηαλ θαη εληφο ηεο αίζνπζαο 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ. 

  

Καηά ηηο ζπλεδξίεο 

Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ ζην ππφκλεκα ηνπ 1895 έθηαζε ζην λεζί 

κεηά ην πέξαο ηεο ηξίηεο λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ θαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1896.
7
 Ζ απνγνήηεπζε πνπ πξνθάιεζε ε αξλεηηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ Chamberlain ζε φια ηα αηηήκαηα ησλ Κππξίσλ, αιιά θαη ε επίθιεζε ηεο 

αγγινηνπξθηθήο ζχκβαζεο ηνπ 1878 σο εκπφδην ζην ελσηηθφ αίηεκα ήηαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο ηεο ζρεηηθά αδηάθνξεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, ε νπνία, δελ επέθεξε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πξφζσπα πνπ απάξηηδαλ ην λέν πκβνχιην, φπσο 

πξναλαθέξζεθε.
8
 πσο ήηαλ επφκελν, ε έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο ζηελ Κξήηε θαη ν 

αληίθηππφο ηεο ζηελ Κχπξν, ε δξάζε ηεο «Δζληθήο Δηαηξείαο» ζην λεζί θαη ν 

ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897 ήηαλ γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
9
 

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο πξψηεο λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ, ην 1897, 

ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηε καθξνζθειέζηαηε, ηειεπηαία, ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Sendall. ε 

                                                             
6 Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:651/1896.  
7 Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ δεκνζηεχηεθε ζηελ The Cyprus Gazette, αξ. 526, 11-9-1896. ρφιηα 

γηα απηήλ βι. «Ο ππνπξγφο θαη ην ππφκλεκα» θαη «Κξίζεηο επί ηεο εηο ην Παγθχπξηνλ ππφκλεκα 

απαληήζεσο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Αιήζεηα, 6/18-9-1896 θαη 13/25-9-1896 αληίζηνηρα.  
8 Παξφηη ππήξμε κηθξή αχμεζε ζηελ πξνζέιεπζε ζηηο θάιπεο παγθππξίσο απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1891, 

εληνχηνηο ε ζπκκεηνρή παξέκεηλε κφιηο ζην 38%, βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 120-124. 
9 Γηα ηνλ πφιεκν ηνπ 1897 θαη ηελ Κχπξν βι. Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, Φαεηλφλ ζεκείνλ αηπρνχο πνιέκνπ. Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897, Λεπθσζία 2001. 
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απηήλ, κε αθνξκή ην αδακάληηλν ησβειαίν ηεο βαζίιηζζαο Βηθησξίαο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Κχπξνπ ζηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο, ν Αξκνζηήο έθαλε αλαθνξά ζηα επηηεχγκαηα ηεο 

βξεηαληθήο δηνίθεζεο ζην λεζί ζε λνκνζεηηθφ (κε ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν 

ηνπ 1895) θαη ζε βηνηηθφ επίπεδν (αίζζεκα αζθάιεηαο, ειεπζεξία ιφγνπ, ηζφηεηα απέλαληη 

ζην λφκν, θιπ). Δμάιινπ είρε πεξάζεη πεξίπνπ κηα εηθνζαεηία απφ ηε βξεηαληθή θαηνρή, 

θαη θαη’ επέθηαζε, κηα νιφθιεξε γεληά δελ είρε γλσξίζεη ν,ηηδήπνηε άιιν πέξαλ απηήο.  

Δπηπξφζζεηα, ν Αξκνζηήο δήηεζε απφ ηνπο βνπιεπηέο λα εγθξίλνπλ λνκνζρέδηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηα αξδεπηηθά έξγα πνπ ν εηδηθφο απεζηαικέλνο Medlicott είρε πξνηείλεη 

θαη ην ππνπξγείν ζα ρξεκαηνδνηνχζε κε δάλεην. Ήηαλ ε πξψηε, παξφκνηαο θχζεο, 

πίζησζε πνπ παξερσξείην απφ ην βξεηαληθφ θνηλνβνχιην πξνο ην λεζί γηα αλαπηπμηαθφ 

έξγν θαη φρη γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δηνίθεζεο, φπσο ν ίδηνο ν Sendall επηζήκαλε, 

δεηψληαο ηε ζπλεξγαζία ησλ βνπιεπηψλ, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε γηα έγθξηζε ησλ 

δεκνζίσλ πξνζφδσλ ρσξίο φκσο ηελ επηβνιή ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα επηβάξπλαλ ην 

θνξνινγνχκελν πνιίηε ζηε Βξεηαλία. Ο Αξκνζηήο, δεηψληαο ηελ ςήθηζε ησλ ππνινίπσλ 

πξνηεηλφκελσλ λνκνζρεδίσλ έθαλε αλαθνξά θαη ζηα εθηειεζζέληα έξγα πνπ βειηίσζαλ 

ηελ εζσηεξηθή ζπγθνηλσλία, ηε ζπκθσλία γηα ηελ εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία, αιιά θαη ζηα 

επηηεχγκαηα ζηε γεσξγία θαη ζην εκπφξην. Σέινο, εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

πξφζιεςε ηνπ Π. Γελλάδηνπ ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γεσξγίαο, αιιά θαη ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζέθεξε ην πκβνχιην γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο.
10

 

Ζ αληηθψλεζε ησλ κειψλ ήηαλ εμίζνπ καθξνζθειήο θαη απνηειείην απφ δχν κέξε. 

ην αξρηθφ κέξνο παξνπζηάζηεθαλ, απφ ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο, νη βξεηαληθνί ζηφρνη 

πνπ επηηεχρζεθαλ κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ, θαηεγνξψληαο ηελ ηαπηφρξνλα φηη, θαηά 

ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ην 1878, νπδέπνηε ελδηαθέξζεθε γηα ηελ νηθνλνκηθή, 

θπξίσο, θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ, θάηη πνπ απνδεηθλπφηαλ αλακθίβνια θαη απφ ηε 

ζπλέρηζε επηβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ηνπ νπνίνπ δεηνχζαλ ηελ άξζε. Αμηνζεκείσηε 

ήηαλ δε ε παξάθιεζε φπσο, ζηα πιαίζηα ηνπ ησβειαίνπ ηεο Βαζίιηζζαο, απηή 

επαξεζηεζεί λα επεθηείλεη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αιινχ.  

Σν δεχηεξν κέξνο αζρνιήζεθε κε ηελ νκηιία ηνπ Αξκνζηή. Πέξαλ ηεο έθθξαζεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ 

πξφζεζε ηνπ ππνπξγείνπ γηα εθηέιεζε αξδεπηηθψλ έξγσλ, επραξίζηεζαλ ηνλ Αξκνζηή γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παηδεία. Σέινο, εμέθξαζαλ ηελ επαξέζθεηά ηνπο γηα 

                                                             
10 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 17-2-1897. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζή ηεο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. 

Β΄, ζζ. 924-932. 
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ηα πεξαησζέληα θαη πξνγξακκαηηζκέλα έξγα, δεηψληαο πεξηζζφηεξε πξφλνηα ηδηαίηεξα 

γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ην εκπφξην.
11

 

Ζ ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ καθξά θαη έληνλε. Ζ παξνπζία δχν 

λέσλ βνπιεπηψλ, πηπρηνχρσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζην πκβνχιην, ηνπ Η. 

Οηθνλνκίδε (είρε ζπκκεηάζρεη θαη ζηε ζχλνδν ηνπ 1896) θαη ηνπ Θ. Θενδφηνπ, αιιά θαη 

ηνπ έκπεηξνπ δηθεγφξνπ θαη πξψελ δηεξκελέα ηνπ πκβνπιίνπ Ο. Ηαζνλίδε, έδσζε 

ηδηαίηεξε πλνή ζηηο εξγαζίεο ηνπ. πσο αλακελφηαλ, αληηπαξάζεζε ζεκεηψζεθε θαηά ηελ 

έγθξηζε ηεο παξαγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, φπνπ απφ ηε 

κηα ηα επίζεκα κέιε επηδίσθαλ ηε κε ζπκπεξίιεςή ηεο, θαη απφ ηελ άιιε ηα αηξεηά κέιε, 

θαη ηδηαίηεξα νη Θενδφηνπ θαη Ληαζίδεο, δεηνχζαλ ηε ρξήζε αθφκε πην ζθιεξήο 

γιψζζαο.
12

 Δπηπξφζζεηα, ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαλ ζε ππφ κειέηε έξγα, νη 

αηξεηνί βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, ψζηε κε απηά λα επσθειεζεί νιφθιεξν 

ην λεζί (π.ρ. εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία). Αμηνπξφζεθην πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Ηαζνλίδε, ζρεηηθά κε ηελ 

παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, εγθξίζεθαλ ρσξίο αληηπαξάζεζε.
13

  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο ζπλφδνπ, παξαηεξήζεθε φμπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ειιήλσλ θαη ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, πνπ νδήγεζε ηνπο δεχηεξνπο 

λα ζπκκαρήζνπλ, ζε ζεκαληηθά ζεκεία κε ηνπο Βξεηαλνχο, εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ. Απηή 

ε πξψηκε πνιηηηθή ζπκκαρία πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη 

ηνπο θαηεγφξεζαλ γηα ηε ζηάζε ηνπο. Σα νμπκέλα πλεχκαηα
14

 αλαηξνθνδνηνχληαλ θαη 

απφ ηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο – Σνπξθίαο, αιιά θαη ηελ ειιελνηνπξθηθή 

ςπρξφηεηα θαη κηθξνζπγθξνχζεηο ζε φιν ην λεζί.
15

 Αο πξνζηεζεί φηη ηξεηο απφ ηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο είραλ κπεζεί κπζηηθά θαη ήηαλ εγεηηθά ζηειέρε ηεο «Δζληθήο 

Δηαηξείαο», ε νπνία δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην λεζί ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο.
16

 Πέξαλ 

ηνχησλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φμπλζε απηή δηεδξακάηηζε θαη ε απμεκέλε επίδξαζε ηνπ 

                                                             
11 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 11-3-1897. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζή ηεο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. 
Β΄, ζζ. 933-942. 
12 Σν δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ηέζεθε θαη ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, φηαλ δχν βξεηαλνί βνπιεπηέο 

δήηεζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο αγγινηνπξθηθήο ζχκβαζεο ηνπ 

1878, βι. Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 45, 19ε Ηαλνπαξίνπ 1897, (Λνλδίλν 

1897), c.55 θ.ε. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ δεηήκαηνο ζηνλ Σχπν δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη ζχληνκα ζα 

επέθεηην δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη, θαη’ επέθηαζε ηνπ κέιινληνο ηνπ λεζηνχ, βι. εθ. 

Αιήζεηα, 23/4-2-1897 θαη 13/25-2-1897. 
13

 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο βι. ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 1-3-1897 θ.ε.  
14 Αληίζεηα, ν Σχπνο αληηκεηψπηζε ζρεδφλ αδηάθνξα ηηο ζπλεδξίεο ηεο ζπλφδνπ, «έλεθελ ηνπ θιέγνληνο 

Κξεηηθνχ δεηήκαηνο, ηνπ απνξξνθψληνο φιελ ηελ πξνζνρήλ ηνπ θνηλνχ», εθ. Αιήζεηα, 27/11-3-1897. 
15 Γηα ηηο πεξηγξαθέο απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Φαεηλφλ, φ.π., ζζ. 297-310. 
16 ην ίδην, ζει. 101. Οη ηξεηο βνπιεπηέο πνπ ήηαλ θαη κέιε ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο ήηαλ ν Θ. Θενδφηνπ, ν Η. 

Οηθνλνκίδεο θαη ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο, ν επηθεθαιήο ηνπ θππξηαθνχ παξαξηήκαηφο ηεο.  
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λενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο ζην λεζί, πνπ νδήγεζε θαη ζε αχμεζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ.
17

  

Ζ πξψηε αληηπαξάζεζε δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ παξάγξαθν 

ζρεηηθά κε ηελ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ζην ππφκλεκα ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ. Οη 

Σνχξθνη, εθθξάδνληαο ηε ιχπε ηνπο γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ππνκλήκαηα πξνο ηνπο 

Βξεηαλνχο, επηζπκνχζαλ λα δεισζεί φηη ην ππφκλεκα πξνεξρφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

Έιιελεο. Αληηζέησο, νη ηειεπηαίνη δελ επηζπκνχζαλ δηάζπαζε ησλ θαηνίθσλ ζηε βάζε 

«ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ θηινδνμηψλ», ελψ δηθαηνινγψληαο ηε κε ζπκπεξίιεςε ησλ 

Σνχξθσλ, αλαθέξζεθαλ ζηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Πξεζβεία ηνπ 1889. Ζ έληαζε πνπ 

μέζπαζε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ Κσλζηαληηλίδε, πνπ ππέδεημε κε θαπζηηθφ 

ηξφπν ηελ «νπδεηεξφηεηα» πνπ πάληνηε επεδίσθαλ νη Σνχξθνη, θαηεπλάζηεθε απφ ηνλ 

κεηξηνπαζή Hafouz Ef., ν νπνίνο αλέθεξε φηη ηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Κχπξνπ ήηαλ 

θνηλά, εθηφο βέβαηα ηνπ ελσηηθνχ, ην νπνίν νπδέπνηε ζα ππνζηήξηδαλ. Δληνχηνηο, ε 

πξφηαζή ηνπ γηα απφζπξζε νιφθιεξεο ηεο παξαγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αηηήκαηνο γηα απμεκέλε ζπκκεηνρή ηζαγελψλ ππαιιήισλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ, 

αθνχ θάηη ηέηνην ζα πξνθαινχζε δεινθζνλία ηφζν ζε δηαθνηλνηηθφ, φζν θαη ζε 

ελδνθνηλνηηθφ επίπεδν, έθεξε αληηδξάζεηο, επεηδή ην αίηεκα απηφ ήηαλ δηαρξνληθφ, ελψ 

ζεσξήζεθε σο κεησηηθή γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, κε απνηέιεζκα λα απνζπξζεί.
18

 

εκαληηθή δηαθνηλνηηθή αληηπαξάζεζε επήιζε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην λφκν 

πεξί θνξνινγίαο, φηαλ πξνηάζεηο γηα κεηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ ζεσξήζεθαλ φηη ζα 

έθεξλαλ θέξδνο κφλν ζε κηα θνηλφηεηα. πγθεθξηκέλα νη Οζσκαλνί πίζηεπαλ φηη ε 

πξφηαζε ησλ Διιήλσλ γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφξνπ ζην θξαζί ζα επέθεξε θέξδνο 

κφλν ζηνπο θαηνίθνπο ησλ θξαζνρσξηψλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ Έιιελεο, 

πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα κείσζε θαη ζην θφξν γηα ηηο θαηζίθεο, πνπ ελδηέθεξε θπξίσο 

ηνπο Σνχξθνπο, σο ηδηνθηήηεο ησλ κεγαιχηεξσλ θνπαδηψλ. Σν γεγνλφο φηη ηειηθά ηα 

επίζεκα κέιε ηήξεζαλ νπδέηεξε ζηάζε,  νδήγεζε ζηελ απφζπξζε ηεο πξφηαζεο απφ ηνλ 

νζσκαλφ βνπιεπηή Ramadan Ef. Δληνχηνηο, ε φιε ζπδήηεζε αλέδεημε ηελ έλαξμε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο θάζε θνηλφηεηαο μερσξηζηά απφ ην ζπλνιηθφ ζπκθέξνλ.
19

  

Αληηπαξαζέζεηο εκθαλίζηεθαλ θαη αλάκεζα ζηα ρξηζηηαληθά αηξεηά κέιε, θάηη 

φκσο πνπ δελ νθεηιφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο, αιιά, φπσο γξάθεη ν 

                                                             
17

 Γηα ηελ επίδξαζε ησλ Νενηνχξθσλ ζην λεζί γεληθά βι. A. Nevzat, Nationalism, φ.π., ζζ. 147-152. Απφ 

ηελ άιιε, ν Ρ. Καηζηανχλεο, Ζ Γηαζθεπηηθή, φ.π., ζζ. 23-24, ηελ ππνβαζκίδεη, ιφγσ θαη ηεο αληίζεζεο ζην 

θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ ηεο Απνηθηαθήο Κπβέξλεζεο ζην λεζί. 
18 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξίεο 9 θαη 10-3-1897. 
19 Ζ αληηπαξάζεζε απηή μεθίλεζε ζην ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 25-3-1897 θαη ζπλερίζηεθε θαη ζηελ 

επφκελε ζπλεδξία. 
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Εαλλέηνο, ζηνλ «ηδηφξξπζκν ραξαθηήξα ηνπ Ολνχθξηνπ Ηαζνλίδε».
20

 Οη αλαθνξέο απφ ηνλ 

ιεκεζηαλφ βνπιεπηή ζε ζέκαηα πνπ έπιεηηαλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ ηα 

ππφινηπα ειιεληθά κέιε, πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζή ηνπο. Ηδηαίηεξα θαπζηηθνί απέλαληί 

ηνπ ήηαλ γηα ηελ ακθηζβήηεζε, εθ κέξνπο ηνπ, ηεο χπαξμεο πιενλάζκαηνο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ζην νπνίν ζηεξηδφηαλ νιφθιεξε ε πνιηηηθή ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα ηελ 

εθηέιεζε βειηησηηθψλ έξγσλ ζην λεζί αιιά θαη ε αληίζεζή ηνπ ζηελ άξζε ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο.
21

 Ζ αληηπαξάζεζε, ηδηαίηεξα κεηαμχ Ηαζνλίδε θαη Θενδφηνπ ζπλερίζηεθε, κε 

απνθνξχθσκα ην αίηεκά ηνπ πξψηνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ γηα επίπιεμε γηα 

ζπθνθαληηθέο θαη πβξηζηηθέο δειψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εηο βάξνο ηνπ.
22

  

Δπηπξφζζεηα, ζφξπβν πξνθάιεζαλ νη πξνζσπηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπ, αιιά θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ πνπ εμαπέιπζε ν Ηαζνλίδεο, θαηεγνξψληαο, αλάκεζα 

ζε άιινπο, θαη ηνλ Δπαξρηαθφ Γηθαζηή Κιεφβνπιν Μηραειίδε φηη δίθαδε κεξνιεπηηθά, κε 

απνηέιεζκα νη δχν δηθεγφξνη ζπγγελείο ηνπ – θαη κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ – Θ. 

Θενδφηνπ θαη Η. Οηθνλνκίδεο, πάληνηε λα θεξδίδνπλ ηηο δίθεο πνπ ν ίδηνο εθδίθαδε. Παξά 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ -αθφκα θαη ησλ επηζήκσλ-, πνπ ηνλ θάιεζαλ λα 

ηεθκεξηψζεη ηηο θαηαγγειίεο ηνπ, θαηεγνξψληαο ηνλ γηα πξνζσπηθή εκπάζεηα, 

επηζεκαίλνληάο ηνπ παξάιιεια φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνλφκεπε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα 

παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζε ληφπηνπο, ν Ηαζνλίδεο επέκεηλε ζε 

απηέο.
23

 Σειηθψο, θαηαδηθάζηεθε γηα πξνζβνιή θαη δπζθήκηζε ηνπ Μηραειίδε, αθνχ ζηε 

δίθε πνπ δηεμήρζε δελ θαηάθεξε λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηηο θαηαγγειίεο ηνπ.
24

 Παξά ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο απφθαζεο γηα ην ίδην ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, δελ δφζεθε αλάινγε 

ζεκαζία νχηε απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο νχηε θαη απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.
25

 Ζ 

απφθαζε απηή νπζηαζηηθά «θίκσλε», ηα αηξεηά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, πνηληθνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ειέγρνπ θπβεξλεηηθψλ ελεξγεηψλ ή ππαιιήισλ. Γελ πξέπεη 

βέβαηα λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα, φπσο ν Εαλλέηνο αλαθέξεη, ε ελέξγεηα απηή λα 

                                                             
20 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηφξξπζκνπ ραξαθηήξα ηνπ Ηαζνλίδε είλαη ηα δχν πεξηζηαηηθά πνπ παξαζέηεη ν Π. 

Παπαπνιπβίνπ, Φαεηλφλ, φ.π., ζζ. 217,  θαη 297 αληίζηνηρα. ην πξψην, γηα αζήκαληε αθνξκή ραζηνχθηζε 

ζε θαθελείν ηνλ πξφμελν ηεο Διιάδαο ζην λεζί, Γ. Φηιήκνλα, κε ηνλ νπνίν έπεηηα ζπλεπιάθε, ελψ ην 

δεχηεξν ήηαλ ε θσηαγψγεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαηά ηε ζνπιηαληθή ενξηή θαη ελψ ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

Έιιελεο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν δελ ήηαλ ελζαξξπληηθά.  
21 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 9-4-1897. 
22 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 5-5-1897. 
23

 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξίεο 14, 17 θαη 18-5-1897. Μηα πξψηε κνκθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπαξρηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο έγηλε ζηε ζπδήηεζε γηα ην λφκν πεξί ησλ εμνπζηψλ ησλ Δπαξρηαθψλ Γηθαζηεξίσλ 

απφ ηνλ Η. Οηθνλνκίδε, ρσξίο φκσο νπνηαδήπνηε αληίδξαζε, βι. ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 18-3-1897. 
24 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Β΄, ζζ. 943-946. 
25 Βι. ηε δηθαζηηθή απφθαζε ζην «Ζ δίθε ηνπ Ηαζνλίδνπ», εθ. Αιήζεηα, 16-10-1897 θαη ηελ έγγξαθε 

απνινγία ηνπ ζην «Απνινγία», εθ. Αιήζεηα, 30-10-1897.  
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ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία, κε ηνλ ηξφπν απηφ κείσλε ηηο 

εμνπζίεο ηνπ πκβνπιίνπ.
26

  

Ζ αληηπαξάζεζε ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ επφκελε ζχλνδν (1898), κε ηνλ 

Ηαζνλίδε λα θαηαγγέιιεη ηελ χπαξμε «θιίθαο ελαληίνλ ηνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ», ε 

νπνία κεηαρεηξηδφηαλ πξνζβιεηηθνχο φξνπο γηα απηφλ, επεηδή, φπσο ηζρπξίζηεθε, δελ 

αθνινπζνχζε ηελ πνιηηηθή ηνπο.
27

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ε ηδηφξξπζκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο, αθφκα θαη αλάκεζα ζηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ.
28

   

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ν Ηαζνλίδεο ζπγθξνχζηεθε θαη κε ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

Κχξηιιν, θαηεγνξψληαο ηνλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πκβνχιην ήηαλ παξάηππε, αθνχ 

αληίθεηην ζηνπο θαλφλεο ηεο Δθθιεζίαο, φπσο ππέβαιε θαη κε επεξψηεζε πξνο ηελ 

θπβέξλεζε, δεηψληαο δηεπθξηλήζεηο, κε ηνπο Βξεηαλνχο πάλησο λα κε ιακβάλνπλ ζηα 

ζνβαξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ.
29

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζε φιε ζρεδφλ ηε λνκνζεηηθή 

πεξίνδν, ν Ηαζνλίδεο, κάιινλ απφ αληίδξαζε, ππνζηήξηδε, πνιιέο θνξέο κφλνο απφ ηα 

αηξεηά κέιε, ηηο απφςεηο ησλ επίζεκσλ κειψλ, εξρφκελνο έηζη ζε δηάζηαζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζηε λα θαηεγνξεζεί αθφκα θαη σο «ζπλεξγάηεο ηεο 

θπβεξλήζεσο»
30

. Ζ έληνλε θαη ζπλερήο αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ ειιήλσλ κειψλ - εμ 

ππαηηηφηεηαο ζρεδφλ πάληνηε ηνπ Ο. Ηαζνλίδε - πξνθαινχζε θαη ηε γεληθφηεξε απαμίσζε 

φισλ ησλ πνιηηεπηψλ. Έηζη εμεγνχληαη θαη νη ζπρλέο αλαθνξέο ζηνλ Σχπν γηα ηελ 

«απειπηζηηθήλ έιιεηςηλ πνιηηηθψλ αλδξψλ, αληαμίσλ ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο πςειήο 

απνζηνιήο ησλ», κε ζπλεζηζκέλεο ηζνπεδσηηθέο ζπγθξίζεηο κε ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

Κππξηαλφ Οηθνλνκίδε,
31

 αιιά θαη κε ηνπο θξήηεο πνιηηεπηέο.
32

 

Ζ κεγάιε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1897 -μεπέξαζε ηηο 100 κέξεο ζπλνιηθά- αιιά 

θαη ε επείγνπζα κνξθή νξηζκέλσλ λνκνζρεδίσλ, φπσο ην ζρεηηθφ κε ηελ άξδεπζε, ην 

νπνίν εηνηκάζηεθε απφ ην ππνπξγείν, νδήγεζε ζηε ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλφδνπ ζηηο 

αξρέο Απγνχζηνπ ζην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηνπ Κχθθνπ.
33

 Δίρε πξνεγεζεί, ην 

                                                             
26 Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 943-946. χκθσλα κε ηνλ Εαλλέην, ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν Γηθεγφξνο ηνπ 
ηέκκαηνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο πνηλήο, ελεκέξσζε ηνλ Ηαζνλίδε φηη ν Αξκνζηήο επηζπκνχζε 

λα ηνπ απνλείκεη ράξε, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο θαη δεκφζηαο αλαίξεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ, 

ελίζρπε ηηο ππνςίεο γηα θαζνδεγνχκελε απφθαζε.   
27 ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 1-6-1898. 
28 Βι. ραξαθηεξηζηηθά ηελ επηζηνιή αλψλπκνπ ππνζηεξηθηή ηνπ Ηαζνλίδε, πνπ δηακαξηπξφηαλ γηα ηελ 

απνπζία ηνπ απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο ηεο ζπλφδνπ, «Γηαηξηβαί», εθ. Αιήζεηα, 19-3-1898. 
29 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 15-6-1899. Παξάιιεια, θαηήγγεηιε φηη «πνιηηηθέο νξγαλψζεηο» ηνπ απέζηεηιαλ 

ηειεγξαθήκαηα θαηαθξίλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηε δξάζε ηνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. 
30 «Οη ζπλεξγάηαη ηεο Κπβεξλήζεσο», εθ. Δπαγφξαο, 11-5-1900. 
31 «Οη πνιηηηθνί εκψλ εγέηαη», εθ. Αιήζεηα, 27-11-1897. Βι. επίζεο, εθ. Νένλ Έζλνο, 22-11-1897.   
32 «Κξήηε θαη Κχπξνο. Μαο ιείπνπλ άλδξεο», εθ. Αιήζεηα, 4-12-1897. 
33 Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηεο εθ. Αιήζεηα, 3/15-7-1897: «Ζ Μνλή Κχθθνπ εηο 

Parliament House». 
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πξνεγνχκελν έηνο, ε πξφζθιεζε απφ ηνλ εγνχκελν Γεξάζηκν, κέινο ηνπ πκβνπιίνπ. 

εκαληηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο ζπλφδνπ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή Γεσξγίαο, Π. 

Γελλάδηνπ, σο επηπξφζζεηνπ, επίζεκνπ κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ πξψηνπ Έιιελα.
34

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζχλνδνο ήηαλ έθηαθηε, ζεσξήζεθε ζπλέρεηα ηεο θαλνληθήο, γη’ 

απηφ θαη νη εξγαζίεο ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά, κε ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ απφ ηνπο 

βνπιεπηέο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο λνκνζρεδίνπ, χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηδησηηθψλ πδαηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε 

κεηαμνηξνθία.
35

  

Ζ επφκελε ζχλνδνο ζπλήιζε ηνλ Μάξηην 1898, ζηνλ απφερν ηνπ  ειιελνηνπξθηθνχ 

πνιέκνπ ηνπ 1897
36

 θαη ηηο έληνλεο θήκεο γηα «απνηθηζκφ» ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο 

Αξκελίνπο λα.
37

 Ζ αλαρψξεζε ηνπ, δεκνθηινχο, Αξκνζηή Sendall
38

 θαη ε κε έγθαηξε 

άθημε ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ επέβαιαλ ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλφδνπ απφ ηνλ Αξκνζηεχνληα 

Αξρηγξακκαηέα Arthur Young. ηε, ζχληνκε, ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία θαηαπηάζηεθε κε ηα 

ζπλήζε ζέκαηα,
39

 επραξηζηψληαο παξάιιεια ηνπο θαηνίθνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ενξηαζκφ ηνπ αδακάληηλνπ ησβειαίνπ ηεο Βαζίιηζζαο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

αληηθαζηζηνχζε ηνλ Αξκνζηή, πξνέβε ζε δεζκεπηηθέο, πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηφζν γηα 

ηα αξδεπηηθά έξγα, φζν θαη γηα ηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία. Σέινο, έθαλε 

αλαθνξά ζηα ππφ εμέηαζε λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηξνπνπνηήζεηο ππαξρφλησλ 

λφκσλ, κε ζηφρν ηελ «πξναγσγήλ ηεο εππξαγίαο ηνπ ιανχ θαη ηεο επεκεξίαο ηεο 

Κχπξνπ».
40

 Ο λένο Αξκνζηήο, William Haynes Smith κε ηελ αλάιεςε ηεο πξνεδξίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ζηηο 25 Απξηιίνπ 1898, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, παξνπζίαζε κφλν 

έλα κήλπκά ηνπ, κε ην νπνίν δήηεζε ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ.
41

  

                                                             
34 ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξία 2-8-1897. 
35 Γηα «Σα ελ Κχθθσ» βι. εθ. Αιήζεηα, 7/19-8-1897.    
36 Γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πφιεκνπ ηνπ 1897 ζην λεζί, βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Φαεηλφλ, φ.π., 

ζζ. 117-212.   
37 Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο εκθαλίζηεθαλ ζηνλ ηχπν δηάθνξεο δηαδφζεηο ζρεηηθά κε 

αξκεληθφ απνηθηζκφ ηνπ λεζηνχ, βι. ελδεηθηηθά «Ζ αξκεληθή κεηνηθεζία θαη αη αξραηνινγηθαί αλαζθαθαί», 

εθ. Αιήζεηα, 18-12-1897 θαη «Κπβεξλεηηθαί επηβνπιαί», εθ. Δπαγφξαο (Παξάξηεκα), 3-2-1898. 
38 Ζ είδεζε γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπ Sendall απφ ην λεζί έγηλε γλσζηή απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1897, νπφηε 

ηφζν ν Σχπνο, φζν θαη νη θάηνηθνη δεηνχζαλ ηελ παξακνλή ηνπ, βι. εθ. Αιήζεηα, 17/29-7-1897 θαη 1/13-9-

1897. Αλαθνξέο πξνο ηνλ ππνπξγφ ζηάιζεθαλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο πφιεηο, βι. ελδεηθηηθά ηελ αλαθνξά απφ 

ηε Λεκεζφ ζην «Σν ππέξ ηεο Α.Δ. ηνπ ηξ Οπ. έληαιι Παγθχπξηνλ αίζζεκα», εθ. Αιήζεηα, 8/20-9-1897. 

Γηα κηα αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηνπ βι. «Ο ηξ Οπάιηεξ έληαιι», εθ. Αιήζεηα, 14/26-8-1897 θαη Α. Κ. 

Παιαηνιφγνο, «Ο ηξ Οπψιηεξ έλδαι», ζην Δπαλζία Θενδψξνπ, Κππξηαθφλ Ζκεξνιφγηνλ, έηνο Α΄, 1905, 

Λεπθσζία 1905, ζζ. 96-107, ελψ γηα ηελ αληίζεηε άπνςε βι. Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα, φ.π., ζζ. 

124-126. Γηα κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηνπ βι. D. Markides, Sendall, φ.π., ζζ. 203-209. 
39 Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηεο εθ. Αιήζεηα, 11-3-1898 ζρεηηθά κε ηνλ ελαξθηήξην ιφγν: 

«Ση βγαίλεη απφ ηνλ ελαξθηήξην ιφγνλ; Words! Words! Words!». 
40 ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 16-3-1898. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 
ζζ. 7-9.  
41 ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 25-4-1898. 
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Ζ αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ, πνπ θαηαηέζεθε ζρεδφλ άκεζα, ήηαλ 

καθξνζθειέζηεξε ηνπ ελαξθηεξίνπ ιφγνπ. Δθκεηαιιεπφκελνη νη βνπιεπηέο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνπο ενξηαζκνχο ζηελ Κχπξν ηνπ ησβειαίνπ, έζεζαλ θαη 

πάιη ην δήηεκα ηεο άξζεο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο
42

, θαηαγγέιινληαο ηηο ζθιεξέο κεζφδνπο 

ζπιινγήο ησλ θφξσλ.
43

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ «αδξάλεηα, αδηαθνξία θαη 

αληθαλφηεηα» ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ηελ ηαπηφρξνλε δέζκεπζε φηη δελ ζα ςήθηδαλ νπνηαδήπνηε 

επηπξφζζεηα κέηξα θαη κεγάια πνζά γηα ηε ζπληήξεζή ηεο, αλ δελ γίλνληαλ δξαζηηθέο 

θηλήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο, ζε κηα θαηλνηφκα πξάμε γηα ην πκβνχιην.
44

 

Σέινο, νη βνπιεπηέο εμέθξαζαλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο πξνο ηνλ Αξκνζηή Sendall γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζην λεζί θαη ηε ιχπε ηνπο γηα ηελ απνρψξεζή ηνπ.
45

 

Ζ ζχλνδνο απηή, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ Sendall, ραξαθηεξίζηεθε 

απφ ηελ πηνζέηεζε, κέζσ ηεο θαηαςήθηζεο ζρεηηθψλ λνκνζρεδίσλ, απφ ηα αηξεηά κέιε 

πνιηηηθήο γηα παχζε ηεο απφδνζεο, αλεμέιεγθηα θαη ρσξίο δεζκεπηηθέο λνκνζεηηθέο 

πξφλνηεο, πεξηζζφηεξσλ θαη επξχηεξσλ εμνπζηψλ ζηνλ Αξκνζηή. ε αληίζεζε κε ηελ 

πνιηηηθή πξνεγνχκελσλ εηψλ, έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα ζεζπηζηνχλ λνκηθά πιαίζηα, 

κέζα ζηα νπνία λα ελεξγεί ν εθάζηνηε Αξκνζηήο γηα άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
46

 

Δπηπξφζζεηα, έληνλε αληίδξαζε πξνθιήζεθε απφ ηα αηξεηά κέιε θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ 

λφκσλ πεξί πνηληθήο δηθνλνκίαο. Σα λνκνζρέδηα απηά, πνπ εηνηκάζηεθαλ απφ ηνλ πξψελ 

Αξρηδηθαζηή Sir William Smith, ηνλ πιένλ δηαπξεπή λνκηθφ πνπ επηζθέθζεθε πνηέ ηελ 

Κχπξν, ζχκθσλα κε ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο, ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα ζθιεξά, αθνχ 

πιεηηφηαλ, αλάκεζα ζε άιια, ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ Σχπνπ, κέζσ ηεο 

πνηληθνπνίεζεο ηεο θξηηηθήο θαηά ηεο θπβέξλεζεο. Αμηνπξφζεθην  επίζεο, φπσο 

επηζήκαλε θαη ν Εαλλέηνο, ήηαλ ην άξζξν πνπ πξνλννχζε φηη, παξάιιεια κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζα 

πξνζηαηεχνληαλ θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ νπιηάλνπ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξφκνηεο 

                                                             
42 Ζ αλαθνξά ζην θφξν ππνηειείαο πξνθάιεζε ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ ηχπνπ, πνπ ηφληδε παξάιιεια θαη ηελ 
αλάγθε νκνγλσκίαο αλάκεζα ζηα αηξεηά κέιε, βι. «Κππξηαθά», εθ. Δπαγφξαο, Παξάξηεκα, 17-3-1898. 
43 Απηφ ην ζέκα ήηαλ θαη ην κφλν πνπ δεκηνχξγεζε ζπδήηεζε θαηά ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, αθνχ νη 

έιιελεο βνπιεπηέο επηζπκνχζαλ «ζθιεξφηεξε γιψζζα». Δμάιινπ, έληνλεο πηέζεηο αζθνχληαλ απφ ηνλ Σχπν 

ψζηε λα ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο βνπιεπηέο ε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Βι. 

ελδεηθηηθά, «Σν Ννκνζ. πκβνχιηνλ θαη νη λνκνζέηαη καο», εθ. Αιήζεηα, 25-2-1898, «Διπίδεο Απψηεξαη», 

εθ. Δπαγφξαο, 10-3-1898. Σε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 24-3-1898 θ.ε. 
44 Οη δηακαξηπξίεο γηα ηελ αληθαλφηεηα ηεο αζηπλνκίαο ήηαλ ζπρλέο ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο. Βι. ελδεηθηηθά 

«Ζ Αζηπλνκία», εθ. Αιήζεηα, 15/27-9-1897, «Δθ Πάθνπ. Αζηπλνκηθά», εθ. Αιήζεηα, 18-3-1899. 
45 Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο αληηθψλεζεο βξίζθεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 9-13.   
46 ηα πιαίζηα απηά, ηα αηξεηά κέιε εηζεγήζεθαλ αξρηθά ηελ απφξξηςε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε ην 

κεηαιιεία, κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε, βι. ΣΝΑ: CO69/10. πλεδξίεο 28 θαη 29-3-1898. 
Ζ ίδηα κέζνδνο αθνινπζήζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηηο ζπληάμεηο, 

ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 1-6-1898. 
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ζπκπεξηθνξέο κε ηηο επηδεηρζείζεο ζηνλ πξφζθαην ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν. Πέξαλ ηεο 

εηξσληθήο δηάζεζεο κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζαλ ην δήηεκα νη βνπιεπηέο (ν κεηξνπνιίηεο 

Κηηίνπ αλέθεξε φηη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηέο ηνπ ν ίδηνο ζα ήηαλ ππφ θξάηεζε ζπλέρεηα, 

ελψ ν Dervish Pasha αλέθεξε φηη ζα ρξεηαδφηαλ ε αλέγεξζε λέσλ θπιαθψλ γηα λα 

ζηεγάζεη φινπο ηνπο ππφδηθνπο), ηειηθά ην λνκνζρέδην θαηαςεθίζηεθε.
47

  

Έλα δήηεκα ην νπνίν ζα απαζρνινχζε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο Κχπξηνπο θαηά ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο ήηαλ ην δήηεκα ηεο ππεθνφηεηάο ηνπο, ην νπνίν ηέζεθε, αθξνζηγψο, 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο βνπιεπηήο Π. Κσλζηαληηλίδεο κε αθνξκή ηε 

κε ηζρχ ησλ βξεηαληθψλ δηαβαηεξίσλ εθηφο ηνπ λεζηνχ δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα 

ιχζεη ηελ «αλσκαιία» πνπ δεκηνπξγείην. πσο ν ίδηνο αλέθεξε απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, 

ζηελ Σνπξθία δελ αλαγλσξίδνληαλ ηα βξεηαληθά δηαβαηήξηα, αληηζέησο είραλ ηζρχ 

έγγξαθα ππνγξακκέλα απφ ηνλ Μνπθηή ηεο Κχπξνπ. Σν πξφβιεκα αλαγλσξηδφηαλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε θαη είραλ γίλεη θαη άθαξπεο παξαζηάζεηο ζην Λνλδίλν. Βέβαηα ππήξμαλ 

θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, ηδηαίηεξα απφ ηνλ νζσκαλφ βνπιεπηή Dervish Pasha, ν νπνίνο 

ακθηζβήηεζε ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο, ππνζηεξίδνληαο ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, 

ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη ε έθδνζε ηνπξθηθψλ δηαβαηεξίσλ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε.
48

 

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1898, παξά ηελ εθθξαζζείζα επηζπκία ηνπ λένπ Αξκνζηή λα ήηαλ 

ζχληνκε, ψζηε λα ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα επηζθεθζεί ην λεζί θαη λα απνθηήζεη ηδίαλ 

αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, εληνχηνηο δηήξθεζε πέξαλ ησλ δπφκηζε 

κελψλ. Ο Haynes-Smith δεηψληαο ηελ αλαβνιή γηα ην επφκελν έηνο ηεο ζπδήηεζεο 

ζεκαληηθψλ λνκνζρεδίσλ, αιιά θαη ηε, ζε ζχληνκν ρξφλν, κειέηε ησλ ππνινίπσλ, δελ 

ζεσξνχζε φηη ε ζπδήηεζε ζα ήηαλ καθξάο δηαξθείαο.
49

 Ζ ελ γέλεη δξάζε ησλ αηξεηψλ 

κειψλ άθεζε ηθαλνπνηεκέλν θαη ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, ηδηαίηεξα ε ζπλεξγαζία ηφζν ησλ 

ηνχξθσλ φζν θαη ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη, απφ θνηλνχ, ππεξαζπίζηεθαλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ λεζηνχ.
50

  

Παξφια απηά, ε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ν απμεκέλνο εζληθφο 

ελζνπζηαζκφο πνπ πξνθιήζεθε ζηελ Κχπξν, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θάζνδν ηνπ πξίγθηπα 

Γεσξγίνπ ζηελ Κξήηε,
51

 νδήγεζε ηνπο θαηνίθνπο ζηε ζχγθιεζε ζπλειεχζεσλ ζηηο πφιεηο 

γηα ηελ εθινγή επηηξνπψλ κε ζηφρν ηελ εηνηκαζία ππνκλήκαηνο «ππέξ ηεο εζληθήο 

απνθαηαζηάζεσο», αιιά θαη γηα πξνζπάζεηα «ειαηηψζεσο ηνπ Φφξνπ Τπνηειείαο δηά 

                                                             
47 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 30-3-1898 θ.ε. Γηα ηηο απφςεηο ηνπ Εαλλέηνπ βι. Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 14-16.  
48

 CO69/11. πλεδξία 1-4-1898 θ.ε.. Σν αίηεκά ηνπ ππνζηεξίρηεθε θαη απφ άιινπο βνπιεπηέο. πσο ν Ο. 

Ηαζνλίδεο αλέθεξε, ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ππνγξαθή ελφο ηνχξθνπ κνπθηάξε είρε κεγαιχηεξε ηζρχ 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απφ έλα βξεηαληθφ δηαβαηήξην. 
49 ΣΝΑ: CO69/11. πλεδξία 25-4-1898. 
50 «Ζ ιήμαζα ζχλνδνο», εθ. Δπαγφξαο, 26-5-1898. 
51 Βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 50-53. 
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θαηαιιήισλ ελεξγεηψλ παξά ηε θεληξηθή θπβεξλήζεη θαη δηά ηνπ αγγιηθνχ ηχπνπ». 

Πξσηνζηάηεο ζηηο ζπλειεχζεηο απηέο ήηαλ ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο, ν νπνίνο ηηο 

ζπγθαινχζε ζε θάζε πφιε πνπ επηζθεπηφηαλ.
52

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ηφζν ζηελ 

πξσηεχνπζα, φζν θαη ζηελ Ακκφρσζην θαη ηελ Κεξχλεηα, αληέδξαζαλ νη κεηξηνπαζείο 

Παζράιεο Κσλζηαληηλίδεο θαη Α. Ληαζίδεο, νη νπνίνη έβιεπαλ ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπο 

ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, αιιά θαη ηηο έδξεο ηνπο, λα θηλδπλεχνπλ απφ ηε λέα γεληά 

πνιηηεπηψλ, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ήδε ηνλ θχθιν ηνπ Κπξίιινπ.
53

 Σειηθά, κεηά απφ 

αξθεηέο πηέζεηο, ζπγθιήζεθαλ ζπζθέςεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο, ρσξίο φκσο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ηειηθνχ ζηφρνπ, ηε ζχγθιεζε δειαδή Παγθχπξηαο πλέιεπζεο, ιφγσ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο.
54

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηελ πνιηηηθή ζθελή είραλ 

αξρίζεη ήδε λα απνθξπζηαιιψλνληαη νη δχν παξαηάμεηο, νη κεηξηνπαζείο θαη νη 

αδηάιιαθηνη ελσηηθνί, νη νπνίεο ζα αληηκάρνληαλ γηα κηα δεθαεηία κε ζηφρν ηελ 

επηθξάηεζή ηνπο. Οη δχν απηέο ηάζεηο ζα ζπγθξνχνληαλ θαη εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κε 

επηφηεξν, φκσο, ηξφπν, γηα κηα ηξηεηία (1899-1901), κέρξηο φηνπ, φπσο ζα αλαιπζεί 

αιινχ, νη κεηξηνπαζείο δελ ζα πεηχραηλαλ ηελ επαλεθινγή ηνπο.      

ε απηά ηα πιαίζηα άξρηζε ε ηειεπηαία ζχλνδνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα (1899) κε ηελ 

πξψηε ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Αξκνζηή W. Haynes-Smith.
55

 ε απηήλ, ν έκπεηξνο 

βξεηαλφο αμησκαηνχρνο (γελλήζεθε ην 1839 θαη είρε ήδε ππεξεηήζεη σο Αξκνζηήο ζε 

απνηθίεο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο), αθνχ είρε επηζθεθζεί αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ,
56

 

επηζεσξήζεη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη αθνχζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζχλνδν, πξφηεηλε βειηηψζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

δηνίθεζεο.
57

 Οη πξνηάζεηο ηνπ, νη νπνίεο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε λνκνζρέδηα, αθνξνχζαλ 

ζρεδφλ φια ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο θαηνίθνπο (ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, αξδεπηηθά έξγα, πξνζηαζία ησλ δαζψλ, θιπ). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε νκηιία ηνπ Αξκνζηή δελ πεξηνξίζηεθε, φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο, ζε απιή εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δειψζεηο γηα ηηο βειηηψζεηο πνπ 

επηηεχρζεθαλ επί βξεηαληθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά πξνρψξεζε ζηελ ππνβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ, κέζσ λνκνζρεδίσλ, γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

                                                             
52 Γηα ηελ πξψηε ζπλέιεπζε ζηε Λεκεζφ βι. «πλέιεπζηο πνιηηψλ», εθ. Αιήζεηα, 14-1-1889. Γηα ηηο 

ζπζθέςεηο ζηηο ππφινηπεο πφιεηο βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζει. 54, Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ 

Λεχθσκα, φ.π., ζζ. 140-141. 
53 Δλδεηθηηθή ήηαλ ε απψιεηα ηεο πξνεδξίαο ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ «Αγάπε ηνπ Λανχ» απφ ηνλ Ληαζίδε, κε 

ηνλ Νηθφιαν Καηαιάλν λα θεξδίδεη ηηο ζρεηηθέο εθινγέο. Βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Φαεηλφλ, φ.π., ζει. 61.  
54

 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 54-57. 
55 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 23-2-1899. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 

ζζ. 57-61. Γηα ηα ζρφιηά ηνπ βι. ην ίδην, ζζ. 61-63. 
56 Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πεξηνδείαο ηνπ, βι. Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα, φ.π., ζζ. 134-136. 
57 Γηα ηα δηάθνξα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ επηζθεπηφηαλ, βι. ηηο ζρεηηθέο αληαπνθξίζεηο 

ζην εθ. Αιήζεηα, 16-7-1898 θ.ε.  
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ππήξραλ, θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ, αιιά θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κέζσ ηεο πξψηκεο «εθβηνκεραλνπνίεζήο» ηεο. Παξφηη 

νη θάηνηθνη ππνδέρηεθαλ κε ζεηηθά ζρφιηα ηηο πξνηάζεηο απηέο, αιιά θαη ηελ πξνεξγαζία 

πνπ είρε θάλεη ν Αξκνζηήο, εληνχηνηο ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά ην γεγνλφο φηη δελ έγηλε 

κέξηκλα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην Λνλδίλν, αθνχ απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ 

κέζσ αχμεζεο θνξνινγηψλ, σο επί ην πιείζηνλ.
58

 Αξλεηηθά ζρνιηάζηεθε θαη ζην 

ππνπξγείν ην γεγνλφο φηη, ν Haynes Smith αλαθέξζεθε ζε νξηζκέλα κέηξα, γηα ηα νπνία ε 

έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ δελ είρε αθφκα ιεθζεί, θάηη πνπ ζα πξνθαινχζε επηπξφζζεηα 

πξνβιήκαηα.
59

 Γελ πξέπεη λα απνθιείεηαη ε ελέξγεηά ηνπ απηή λα ήηαλ θαη κηα 

πξνζπάζεηα άζθεζεο πίεζεο πξνο ην ππνπξγείν γηα έγθαηξεο θαη ζεηηθέο απαληήζεηο ζηα 

εθθξεκνχληα δεηήκαηα.
 

 Ζ αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα καθξνζθειήο θαη επηζεηηθή,
60

 

αξρίδνληαο κε ηελ έθθξαζε ηεο ιχπεο ηνπο γηα ηελ απνπζία αλαθνξάο ζην θφξν 

ππνηειείαο, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πνζνχ απηνχ πξνο φθεινο 

ηνπ λεζηνχ ζα επέιπε πνιιά πξνβιήκαηα. Παξάιιεια εμέθξαζαλ ηα ζπγραξεηήξηά ηνπο 

ζηελ θπβέξλεζε γηα ηα βειηησηηθά κέηξα πνπ έιαβε (νινθιήξσζε αξδεπηηθψλ έξγσλ, 

εκβνιηαζκφο αγξηφδεληξσλ θιπ.) αιιά θαη γηα φζα ππνζρέζεθε φηη ζα εθηεινχζε.
61

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ηελ ίδηα πεξίνδν έθηαζε ζην λεζί ν γακπξφο ηνπ 

Γηνηθεηή Λεκεζνχ, βνπιεπηήο ηνπ South Islington, Sir Albert Rollit, ζηνλ νπνίν νη 

έιιελεο θάηνηθνη απεχζπλαλ αηηήκαηα θαη ςεθίζκαηα ηφζν γηα ηελ απαιιαγή απφ ην 

θφξν ππνηειείαο, φζν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζληθψλ πφζσλ.
62

   

 Σν έληνλν χθνο ηεο αληηθψλεζεο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ε αξκνζηεηαθή νκηιία 

έζημε επξεία ζεκαηνινγία, είρε σο απνηέιεζκα ε ζπδήηεζε γηα εηνηκαζία ηεο λα δηαξθέζεη 

επί καθξφλ (ζρεδφλ δπν βδνκάδεο θαη πέξαλ ησλ 120 ζειίδσλ πξαθηηθά). Άμηα αλαθνξάο 

πάλησο ήηαλ ε πξνζζήθε παξαγξάθνπ ζηελ αληηθψλεζε, κε ηελ νπνία θαηαγγειιφηαλ ε 

δηεθδίθεζε θαη εθινγή ζε αηξεηέο ζέζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Αθνξκή έδσζε ε εθινγή 

ελφο ππαιιήινπ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζην «Γηνηθεηηθφ πκβνχιην» ζηελ Ακκφρσζην, πνπ 

                                                             
58 Γηα ηα ζρφιηα γηα ηνλ ελαξθηήξην ιφγν βι. «Δπί ηνπ ιφγνπ ηεο Α. Δμνρφηεηνο», εθ. Αιήζεηα, 18-2-1899. 
59 Βι. ηα ζεκεηψκαηα ζην TNA: CO67/117/7429. 
60 χκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, νη βνπιεπηέο φηαλ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ ίδην φηη ε αληηθψλεζε ζα 

παξνπζηαδφηαλ ελψπηνλ ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ, ζεψξεζαλ νξζφ λα παξνπζηάζνπλ ζε απηή ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ην λεζί, κε ηε κνξθή έθθιεζεο (appeal). TNA: 

CO67/117/7430. Δπηζηνιή Haynes Smith πξνο Chamberlain, Λεπθσζία 14-3-1899. Ζ επηζεηηθή απηή ζηάζε 

ησλ αηξεηψλ κειψλ επηδνθηκάζηεθε απφ ηνλ ηχπν, βι. «Ο ηχπνο νιφθιεξνο», εθ. Αιήζεηα, 18-3-1899. 
61

 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 10-3-1899. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 

63-69. 
62 Γηα ηελ άθημή ηνπ βι. «Δπηηξνπεία πξνο ηνλ Sir Albert Rollit», εθ. Αιήζεηα, 4-3-1899. Σν βξεηαλφ 

βνπιεπηή ζπλάληεζε ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνχ, ε νπνία ηνπ παξέδσζε ππφκλεκα αιιά θαη 
κεηάθξαζε ηνπ παγθχπξηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 1895, ην ίδην. Σν ππφκλεκα βξίζθεηαη ζην «Ο Sir Albert 

Rollit», εθ. Αιήζεηα, 11-3-1899.  
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ζεσξήζεθε αλάξκνζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνεγνχκελν ηεο απφπεηξαο εθινγήο ηνπ 

Αξρηγξακκαηέα, ηφηε Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ, A. Young, ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Ζ 

αληηξξήζεηο ησλ κειψλ είραλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη, σο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, δελ 

ζα ιεηηνπξγνχζαλ ακεξφιεπηα, γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ θαη 

ζην φηη ε εθινγή ηνπο επηηπγραλφηαλ εμαηηίαο ηεο επηξξνήο πνπ είρε ε ζέζε ηνπο. Σα 

επίζεκα κέιε αληίζεηα, ζεσξνχζαλ ην αίηεκα αζηήξηθην, αθνχ νπνηνζδήπνηε είρε ην 

δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη, αιιά θαη νη θάηνηθνη κπνξνχζαλ λα επηιέγνπλ νπνηνλδήπνηε 

ππνςήθην επηζπκνχζαλ, ηνλίδνληαο θαη ηελ εθινγή ηεξαξρψλ ζην πκβνχιην, νη νπνίνη 

αζθνχζαλ αλάινγε επηξξνή κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
63

       

πσο φκσο ήηαλ αλακελφκελν, ν πεξηζζφηεξνο ιφγνο έγηλε ζρεηηθά κε ηνλ θφξν 

ππνηειείαο, αθνχ ε «απνζηψπεζή» ηνπ απφ ηνλ Αξκνζηή ζεσξήζεθε εζθεκκέλε. Οη 

Έιιελεο βνπιεπηέο πξνεηδνπνίεζαλ κε ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ, φπσο ηε κε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηα επίζεκα κέιε εληφο ηνπ πκβνπιίνπ ή αθφκε θαη ηελ παξαίηεζή ηνπο, κέρξη λα 

μεθαζάξηδε ην δήηεκα.
64

 Αληίζεηα, ηα ηνχξθηθα αηξεηά κέιε, δηθαηνινγψληαο ηελ επηβνιή 

ηνπ θφξνπ, αθνχ απηφο «απνδηδφηαλ ζην λφκηκν θπξίαξρν ηνπ λεζηνχ», ηνλ ζεσξψληαο σο 

ηνλ άξξεθην δεζκφ πνπ έλσλε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κε ην λεζί.
65

 

 Σν δήηεκα απηφ ηέζεθε μαλά θαη ζηηο θχξηεο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ Αρηιιέα Ληαζίδε, ν νπνίνο, κε αθνξκή ηηο δηαδφζεηο γηα πηζαλή 

κεηαηξνπή ησλ ζπκθσληψλ γηα ην δάλεην πξνο ηελ Σνπξθία, θαη, θαη’ επέθηαζε 

ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, πξφηεηλε ηε δηαθνπή ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

εξγαζηψλ κέρξη λα μεθαζάξηδε ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ηηο πξνζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα. Ζ πξφηαζε ηνπ έιιελα βνπιεπηή, ε νπνία ηειηθά θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο θνηλέο 

ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή, είρε θπξίσο κνξθή πίεζεο 

αιιά θαη έκθαζεο ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο.
66

 Ζ θαηαςήθηζε νδήγεζε ζηελ 

                                                             
63 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 9-3-1899. Ο Αξκνζηήο παξάιιεια ζεσξνχζε φηη ε εθινγή δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζε ηέηνηεο ζέζεηο έδηλε πιενλέθηεκα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, TNA: CO67/117/7430. 

Δπηζηνιή Haynes Smith πξνο Chamberlain, Λεπθσζία 14-3-1899. 
64 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, κέζσ δηαθφξσλ άξζξσλ, αλαθηλείην ζπλερψο ε πηζαλφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ 

φξνπ ηεο αγγινηνπξθηθήο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηνλ θφξν ππνηειείαο, θάηη πνπ άθελε αλνηθηά φια ηα 
ελδερφκελα, αθφκα θαη ηεο νξηζηηθήο θαηάξγεζήο ηνπ. Βι. ελδεηθηηθά «Ζ ηχρε ησλ αγγι. θηήζεσλ» θαη «Δηο 

αδηέμνδνλ», εθ. Δπαγφξαο, 18 θαη 25-8-1898, «Αη ελ ηε Βνπιή», εθ. Αιήζεηα, 3-9-1898 θ.ε. Γηαηππψζεθαλ 

βέβαηα θαη ππφλνηεο, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Καηαιάλν, φηη ε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ εκπφδηδε 

ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ αηζζήκαηνο, θάηη πνπ επηδίσθαλ θαη νη Βξεηαλνί, βι. «Κχξηνλ δήηεκα», εθ. 

Δπαγφξαο, 1-9-1898. Ζ ζηάζε ησλ αηξεηψλ κειψλ επηθξνηήζεθε απφ ηνλ Σχπν, βι. εθ. Αιήζεηα, 4-3-1899.  
65 Βι. Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα, φ.π., ζζ. 145-146. Ζ ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο 

μεθίλεζε ζηε ζπλεδξία ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ 1899. Γηα ηηο απφςεηο ηνπ 

Αξκνζηή ζηα δηάθνξα δεηήκαηα βι. TNA: CO67/117/7430. Δπηζηνιή Haynes Smith πξνο Chamberlain, 

Λεπθσζία 14-3-1899. Ζ ελέξγεηα ηνπ Ηαζνλίδε πξνθάιεζε απνδνθηκαζίεο ελαληίνλ ηνπ, θαη ηειεγξάθεκα 

θαηαδίθεο ησλ απφςεψλ ηνπ απφ ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνχ, «Απνδνθηκαζίαη θαηά ηνπ βνπιεπηνχ 

θ. Ο.Η. Ηαζνλίδνπ», εθ. Αιήζεηα, 25-2-1899. 
66 Γηα ηα επηρεηξήκαηα ησλ κειψλ θαηά ηε ζπδήηεζε βι. ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 10-3-1899. Γηα ηα 

δηάθνξα δεκνζηεχκαηα γηα ηε κεηαηξνπή βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 69-70. χκθσλα κε ην 
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εηζαγσγή ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο,
67

 παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Αξκνζηή φηη γηα ηηο 

απφςεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ ζα ελεκεξσλφηαλ ν ππνπξγφο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζε 

πηζαλέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο κε ην νπιηάλν.
68

  

Ζ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, αιιά θαη ε, 

εηήζηα, κεγάιεο δηάξθεηαο, δηαδηθαζία γηα έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νδήγεζε ηνλ 

Αξρηγξακκαηέα λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο Οξγαληθνχο Καλνληζκνχο κε ηνλ 

θαζνξηζκφ, εθ ησλ πξνηέξσλ, ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα 

ζπδεηνχληαη ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Ηδηαίηεξα γηα ην δήηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν Young 

αλέθεξε φηη ελψ ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, γηα πξνυπνινγηζκφ 76 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ, 

ππήξρε ην φξην ησλ 20 εκεξψλ, ζηελ Κχπξν, γηα πνιχ κηθξφηεξα πνζά, ζπαηαινχληαλ 

πνιχ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, κε απνηέιεζκα νη ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ είηε λα 

αλαβάιινληαη, είηε λα ζπδεηνχληαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή. Δληνχηνηο, ε πξφηαζε 

θαηαςεθίζηεθε, αθνχ ζεσξήζεθε απφ ηα αηξεηά κέιε σο πξνζπάζεηα θίκσζήο ηνπο, κε 

ηελ αληηπξφηαζε ζηελ θπβέξλεζε γηα ηε κείσζε ησλ αθνξκψλ γηα παξάπνλα, ψζηε λα 

κεησζεί θαη ν ρξφλνο ζπδεηήζεσλ.  

Πξνηάζεθε, επίζεο, ηξνπνπνίεζε πνπ αθνξνχζε ηηο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ζε 

λνκνζρέδηα, ηα νπνία ήδε εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην θαη επαλαθέξνληαλ απφ ηνλ 

Αξκνζηή γηα λέα ζπδήηεζε ελψπηνλ ησλ βνπιεπηψλ. ηνλ δηάινγν πνπ αθνινχζεζε, 

εγθξίζεθε κφλν ε ζρεηηθή κε ηελ αληηθψλεζε ηξνπνπνίεζε, θαζνξίδνληαο σο αλψηαην 

ρξφλν εηνηκαζίαο ηηο πέληε εκέξεο (παξά ηε δηαθσλία ησλ ειιήλσλ (πιελ ηνπ Ηαζνλίδε) 

πνπ ηελ θαηαςήθηζαλ). Αληηπαξάζεζε ππήξμε γηα ην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο άξζξσλ ήδε 

εγθξηκέλσλ λφκσλ, αθνχ ηα αηξεηά κέιε αληέδξαζαλ, ζεσξψληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

θπβέξλεζε ζα εμαζθάιηδε ηελ έγθξηζε φζσλ άξζξσλ επηζπκνχζε, κέηξν εμάιινπ πνπ δελ 

ίζρπε ζε άιια πκβνχιηα. ηελ ςεθνθνξία πνπ δηελεξγήζεθε, ε πξφηαζε θαηαςεθίζηεθε 

κε ηηο θνηλέο ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο (πιελ ηνπ Ηαζνλίδε, ν νπνίνο ηελ ππνζηήξημε κε ηα 

επίζεκα κέιε).
69

  

Ζ θχξηα λνκνζεηηθή εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηελ πξνζπάζεηα, κέζσ 

λνκνζεηεκάησλ, εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ  (αιηεία, γεσξγία, χδαηα, δάζε).  

                                                                                                                                                                                         
άξζξν «Σα ελ ησλ Ννκνζεηηθψ», εθ. Αιήζεηα, 4-3-1899, απηή απνηεινχζε «ηε ζεκαληηθσηάηελ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ».  
67 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία14-4-1899. Σν ςήθηζκα δεηνχζε ηελ απαιιαγή ηνπ θφξνπ απφ ηνπο ψκνπο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ απφ ην Απηνθξαηνξηθφ Θεζαπξνθπιάθην. Δγθξίζεθε κε ηελ απνρή ησλ 

επηζήκσλ θαη νζσκαλψλ κειψλ θαη χζηεξα απφ απεηιέο ησλ ειιήλσλ κειψλ γηα παξαίηεζή ηνπο. Σν 

«γελλαίνλ βήκα πξνο αλδξηθσηέξαλ πνιηηηθήλ ελ ηε πλφδσ» επηδνθηκάζηεθε θαη απφ ηνλ Σχπν, βι. 

«Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 15-4-1899. 
68 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 13-3-1899. Σα ζέκα, φπσο θαη ηα ππφινηπα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ 

αληηθψλεζε, παξνπζίαζε ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ ν Αξκνζηήο, εκεξνκελίαο 14-3-1899, ρσξίο 
άιια ζρφιηα. Βι. TNA: CO67/117/7430.  Βι. θαη Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα, φ.π., ζζ. 146-148. 
69 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξίεο 13 θαη 14-3-1899. 
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Αξλεηηθή εληχπσζε πξνθάιεζε ζηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο ε ρξεκαηνδφηεζε ηφζν ηεο 

εμσηεξηθήο, φζν θαη ηεο παξάθηηαο ζπγθνηλσλίαο απφ ην Σακείν Αγξνθπιαθήο θαη φρη απφ 

άιινπο πφξνπο, ζπγθεθξηκέλα απφ θπβεξλεηηθέο πεγέο. Ζ άκεζε αλάγθε γηα ζπληνκφηεξε 

επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ παξάιησλ 

πφιεσλ νδήγεζαλ ζηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο, παξά ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο. Χζηφζν 

ζεσξήζεθε σο έλαο έκκεζνο ηξφπνο επηβνιήο ησλ θπβεξλεηηθψλ απφςεσλ, αθνχ ζε 

πεξίπησζε κε έγθξηζήο ηνπ, ηφηε ε Κχπξνο γεληθφηεξα, αιιά θαη νη πφιεηο μερσξηζηά, ζα 

απνκνλψλνληαλ.
70

 Γηα απηφ ην ιφγν, ε θπβεξλεηηθή κεζφδεπζε θαηαδηθάζηεθε.
71

 Κάηη 

αλάινγν έγηλε θαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην απφζεκα 

ηνπ Αθξηδηθνχ Σακείνπ.
72

 

 Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεηαη, έζησ θαη κεκνλσκέλα, θαηά ηε ζχλνδν 

απηή, ήηαλ ε πξνζπάζεηα ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζηα επίζεκα κέιε 

θαη ζηελ θπβέξλεζε. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ λα απνδψζεη ηηο «πνιηηηθέο 

επζχλεο» ηεο δηνίθεζεο γεληθφηεξα ζηνλ Αξκνζηή, σο ηνλ επηθεθαιήο, πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ Dervish Pasha, ν νπνίνο ηνλ ππεξαζπίζηεθε, θαηεγνξψληαο ηνλ Κχξηιιν 

γηα «εθδηθεηηθή πνιηηηθή», αθνχ ηελ ζπλέδεζε κε ηελ πξνεγεζείζα πξφηαζε γηα 

πεξηνξηζκφ ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σελ πξνζπάζεηα ηνπ νζσκαλνχ 

βνπιεπηή αληέθξνπζαλ νη έιιελεο ζπλάδειθνί ηνπ, κε ηνλ Θενδφηνπ λα ηνλ ραξαθηεξίδεη 

σο «ζηαζηψηε (partisan) ηεο θπβέξλεζεο».
73

      

Άιιν πεδίν αληηπαξαζέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή επήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

λνκνζρεδίσλ πνπ πξνέβιεπαλ επηπξφζζεηνπο δηνξηζκνχο αηφκσλ, φπσο ήηαλ ην ζρεηηθφ 

κε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Σν ζέκα πξψηνο έζεζε ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, θαηεγνξψληαο 

ηελ θπβέξλεζε φηη «ππέζαιπε ηελ έρζξα θαη ην κίζνο αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο», φπσο 

ζα έπξαηηε θαη θαηά ην δηνξηζκφ ησλ θππξίσλ γηαηξψλ. Ο Αξκνζηήο αληηπαξήιζε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ Κπξίιινπ, ζέηνληαο ηε ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε ζε επίπεδν θχινπ, δηεξσηψκελνο θαηά πφζν νη άληξεο γηαηξνί ζα κπνξνχζαλ 

λα εμεηάδνπλ ραξέκηα, πξνζζέηνληαο ηελ πηζαλφηεηα δηνξηζκνχ θαη γπλαίθαο γηαηξνχ. Ο 

Κχξηιινο φκσο επαλέθεξε ην ζέκα ηνπ δηνξηζκνχ κφλν Κππξίσλ ζηηο ελ ιφγσ ζέζεηο, 

απεηιψληαο αθφκα θαη κε θαηαςήθηζε φισλ ησλ λνκνζρεδίσλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ζε 

                                                             
70 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξίεο 11 θαη 12-4-1899. 
71 Ζ θχξηα αληίξξεζε αθνξνχζε ην γεγνλφο φηη γηα ηελ παξάθηηα ζπγθνηλσλία ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα 

ρξήκαηα απφ ην Αθξηδηθφ Σακείν, νπφηε ζα απνκαθξπλφηαλ ε πηζαλφηεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, φπσο ήηαλ ε εηιεκκέλε απφθαζε. Σειηθά, κεηά απφ ηηο αληηδξάζεηο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, ν Αξρηγξακκαηέαο ηξνπνπνίεζε ηε ζρεηηθή πξφηαζε.   
72 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 13-4-1899. 
73 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξίεο 11 θαη 12-5-1899. Σελ ίδηα άπνςε εμέθξαζε θαη ν Η. Οηθνλνκίδεο, ζρεηηθά κε 
ηελ επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο γηα ιάζε ησλ πθηζηάκελσλ ηνπο, ΣΝΑ: CO69/12. 

πλεδξία 2-6-1899.  
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αληίζεηε πεξίπησζε. Σηο απφςεηο ηνπ Κηηίνπ ππνζηήξημε θαη ν κεηξηνπαζήο νζσκαλφο 

βνπιεπηήο Hafouz Effendi, ν νπνίνο, αθνχ δηαβεβαίσζε γηα ηελ πξφζεζε ησλ νκνζξήζθσλ 

ηνπ γηα δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ηφληζε ηελ επηζπκία γηα 

δηνξηζκφ θαη γπλαηθψλ γηαηξψλ, φπσο ήηαλ θαη ε βξεηαληθή άπνςε. Δμάιινπ, φπσο 

δηαθάλεθε θαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ε αλάγθε γηα δηνξηζκφ γπλαίθαο 

ηαηξνχ ήηαλ επηζπκία θαη ησλ θαηνίθσλ, αθνχ πνιιέο γπλαίθεο είραλ απνβηψζεη, ρσξίο λα 

θαιέζνπλ ηνλ γηαηξφ. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έγηλε αλαθνξά γηα δηνξηζκφ αηφκσλ ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ ζηε δεκφζηα ππεξεζία.
74

 

 Σν δήηεκα επαλήιζε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πεξί «Σερληθήο Δθπαίδεπζεο» 

λνκνζρεδίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ πξφηαζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο γηα 

ζχζηαζε ζρεηηθήο Δπηηξνπήο. Σφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη Σνχξθνη βνπιεπηέο αληέδξαζαλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν, απφ ηελ θπβέξλεζε, αξηζκφ κειψλ-βνπιεπηψλ (ηέζζεξεηο 

Βξεηαλνί, έλαο κσακεζαλφο θαη ηξεηο ρξηζηηαλνί). Οη κελ πξψηνη δήηεζαλ ηελ αχμεζε ησλ 

κειψλ απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο, ελψ νη Σνχξθνη δήηεζαλ ηζφηεηα, φπσο ζπλέβαηλε, 

ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, θαη ζε άιια ζψκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ 

ηθαλνπνηεηηθά (Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη Γηθαζηήξηα). Μάιηζηα, ν Hafouz Ef. ηφληζε φηη 

ζε πεξίπησζε αχμεζεο ησλ Διιήλσλ κειψλ, γεγνλφο πνπ ζα πξνθαινχζε θζφλν κεηαμχ 

ησλ δχν θνηλνηήησλ, ηα ηνπξθηθά κέιε ζα απνρσξνχζαλ. Γελ απνθιείεηαη βέβαηα απηφο 

λα ήηαλ απιά έλαο ηξφπνο πίεζεο γηα λα κελ επηηεπρζεί ην ειιεληθφ αίηεκα.
75

 

Αμηνζεκείσηε ήηαλ πάλησο ε δήισζε ηνπ ηνχξθνπ βνπιεπηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη 

νη δχν θνηλφηεηεο επηζπκνχζαλ ηε «ζπλέρηζε ησλ θαιψλ ζρέζεψλ ηνπο θαη λα δνπλ κε 

αδειθηθή αγάπε»
76

. 

 Σελ ππνβφζθνπζα θξίζε επηδείλσζε ε ηνπνζέηεζε ηνπ Κηηίνπ Κπξίιινπ, ν νπνίνο 

αλέθεξε φηη νη Έιιελεο έπξεπε λα αληηδξνχλ γηα ηε κεησκέλε εθπξνζψπεζή ηνπο ζηα πην 

πάλσ ζψκαηα, αθνχ δελ ηεξνχληαλ νη πιεζπζκηαθέο αλαινγίεο, ηνλίδνληαο φηη ε ζησπή 

ηνπο νθεηιφηαλ, ελ κέξεη, θαη ζηελ επηζπκία ηνπο λα δνπλ κε ην ζχλνηθν ζηνηρεία ζε 

αξκνλία. Ο ηνχξθνο βνπιεπηήο έθαλε αλαθνξά ζηηο ελζηάζεηο ηεο κνπζνπικαληθήο 

θνηλφηεηαο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία, θαη ηελ απάληεζή ηνπ φηη ε βάζε απηή 

ζα ίζρπε κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη φρη γεληθά.
77

 

                                                             
74 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξίεο 27 θαη 28-6-1899.  
75 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 29-6-1899. 
76 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 27-6-1899. 
77 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 30-6-1899. Σν δήηεκα έιπζε ν ίδηνο ν Αξκνζηήο, πξνηείλνληαο ηε ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο απφ φια ηα αηξεηά κέιε. 
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 Ζ ζχλνδνο νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζαγσγή γηα ζπδήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε 

δηάθνξσλ, ειάζζνλνο ζεκαζίαο, λνκνζρεδίσλ, φπσο ην ζρεηηθφ κε ηελ αλαδάζσζε θαη ηε 

βειηίσζε ησλ φλσλ. Ζ ελέξγεηα απηή έηπρε έληνλεο θξηηηθήο απφ ηα εθιεγκέλα κέιε, 

αθνχ ζπαηαιείην, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ζεκαληηθφο ρξφλνο, ν νπνίνο ζα αθηεξσλφηαλ ζε 

δηάθνξα ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πάλησο φηη νη αηξεηνί βνπιεπηέο 

ζεσξνχζαλ φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή ζεκαληηθψλ λνκνζρεδίσλ ήηαλ κέξνο κηαο 

ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ απηά ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

κειέηε, θαζψο πηζαλφλ λα πξφζζεηαλ επηπιένλ βάξε ζηνπο θαηνίθνπο, θάηη βέβαηα πνπ ε 

ηειεπηαία δελ απνδερφηαλ.
78

 

 Ζ ζχλνδνο ηνπ 1899 ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα (πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ) 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζε έγθξηζε λφκσλ κέρξη ηφηε. Πέξαλ ηεο κειέηεο πιεζψξαο 

λνκνζρεδίσλ, ζπδεηήζεθαλ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη, φπσο ε νξζφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ πξνο φθεινο ηνπ λνκνπαξαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. Παξαηεξήζεθε παξάιιεια κηα 

άλνδνο ηνπ εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ, ε νπνία εθθξάζηεθε κέζσ 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, φπσο πίζηεπαλ, ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, φζνλ αθνξά ην θφξν ππνηειείαο, αιιά θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο, δεηψληαο επξχηεξε εθπξνζψπεζε ζε δηάθνξα ζψκαηα απφ ηελ 

πιεζπζκηαθή ηνπο αλαινγία. Σέινο, άμηα αλαθνξάο είλαη ε επηκνλή ησλ Διιήλσλ 

βνπιεπηψλ γηα κείσζε ή θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
79

 

  Σν ζέκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ κεηαθέξζεθε 

θαη ζην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην, φπνπ ν αξκφδηνο ππνπξγφο ππεξακχλζεθε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο γηα νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. Αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη δηακαξηπξίεο πξνθάιεζε ε δήισζε ηνπ 

Chamberlain γηα ην ζέκα ηεο έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα. Αθνχ αλαθέξζεθε ζηελ 

αδηθία πνπ ζα πξνθαιείην ζηνπο κσακεζαλνχο ηνπ λεζηνχ, ν ππνπξγφο αλέθεξε φηη δελ 

ήηαλ ζίγνπξνο αλ ε έλσζε ζα επραξηζηνχζε πξαγκαηηθά ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα.
80

 Απηφ, 

                                                             
78 ΣΝΑ: CO69/12. πλεδξία 9-6-1899. Σν ζέκα ηέζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην πεξί ηεισλείσλ, εηδηθψλ 

θφξσλ θαηαλάισζεο θαη εζφδσλ λνκνζρέδην. Παξφκνηα ζέζε παξνπζίαζε ζε δηάιεμή ηνπ θαη ν βνπιεπηήο 

Λεκεζνχ – Πάθνπ σθξάηεο Φξαγθνχδεο, ζεσξψληαο ην «λνκνινγηθφ θπθεψλα» σο αθνξκή ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, βι. εθ. Αιήζεηα, 7-1-1889. Ζ αληίδξαζε ζηελ ππεξπαξαγσγή λφκσλ, αιιά 

ηδηαίηεξα ζηε κέζνδν ησλ ζπρλψλ θαη πνιιψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε ππάξρνληεο λφκνπο απνδνθηκάζηεθε πξηλ 

αθφκα μεθηλήζεη ε ζχλνδνο, βι. «Φαίλεηαη», εθ. Αιήζεηα, 4-2-1899. 
79 Παξά ηελ ςήθηζε ζεκαληηθψλ λφκσλ, εληνχηνηο νη πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ δελ θαιχθζεθαλ, ζχκθσλα 

θαη κε ην «Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 24-6-1899, αθνχ γηα ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα «νπδέ γξπ»! 
80 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, vol. 75, 4ε Απγνχζηνπ 1899, 

(Λνλδίλν 1899), cc. 1519-1530, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 94-95.  
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φπσο ήηαλ αλακελφκελν, πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο ζην λεζί,
81

 κε επηπηψζεηο θαη 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξ’ φηη ζπγθιήζεθε έμη κήλεο αξγφηεξα. 

 ηελ ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία (1900) ν Haynes Smith αλαθέξζεθε ζηα έξγα 

(αξδεπηηθά, δαζνπνληθά, βειηίσζε ζαιάζζησλ θαη νδηθψλ ζπγθνηλσληψλ θιπ) πνπ έγηλαλ 

θαηά ην παξειζφλ έηνο ζην λεζί, αιιά θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο 

θπβέξλεζεο γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο (λφκνο γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε) 

θαη αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ λφζσλ. ε απηά ηα πιαίζηα αλαθέξζεθε θαη ζηελ επηηπρεκέλε 

– αλακθηζβήηεηα – πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ γηα έγθξηζε δαλείνπ 314,000 ιηξψλ 

απφ ην Λνλδίλν γηα επηπιένλ έξγα (ζηδεξφδξνκνο, αξδεπηηθά θαη ιηκεληθά έξγα).
82

 Σέινο, 

αθνχ παξνπζίαζε ηα πξνηεηλφκελα λνκνζρέδηα, επαλέθεξε θαη ην δήηεκα ηεο ζπδήηεζεο 

ησλ Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζηφρν ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ «άλεπ αλαξκφζηνπ βξαδχηεηνο».
83

  

 Ζ ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ ζχληνκε, αθνχ δηήξθεζε κηα κφλν 

ζπλεδξία. Απηφ βέβαηα νθεηιφηαλ -φζν αληηθαηηθφ θαη αλ αθνχγεηαη- ζηηο δηαθσλίεο ησλ 

επίζεκσλ κειψλ ζε νιφθιεξεο παξαγξάθνπο θαη ζην γεγνλφο φηη νη πξνηάζεηο γηα 

απφζπξζή ηνπο απνξξίπηνληαλ απφ ηηο θνηλέο ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξφηεηλαλ δελ ζα επηηπγράλνληαλ, 

δήισλαλ εμαξρήο ηε δηαθσλία ηνπο κε ηηο αλαθεξφκελεο παξαγξάθνπο, ψζηε λα κελ 

κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία «δεδνκέλεο πνιηηηθήο ήηηαο».
84

  

 Ζ αληηθψλεζε ήηαλ ηδηαίηεξα επηζεηηθή, ιφγσ θαη ησλ δειψζεσλ ηνπ ππνπξγνχ 

Απνηθηψλ ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 1899. Οη βνπιεπηέο θαηεγφξεζαλ ηελ θπβέξλεζε γηα 

αδηαθνξία, ιφγσ ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζην «βαξχ θφξν ππνηειείαο», 

θάηη πνπ κεγέζπλε ηελ αλεζπρία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή εμέιημε. 

Κάιεζαλ ηαπηφρξνλα ηνλ Αξκνζηή λα ελεκεξψζεη ηνλ ππνπξγφ γηα ηελ νδπλεξή ζέζε πνπ 

                                                             
81 Πέξαλ ησλ αλαθνξψλ ζηα δηαδξακαηηδφκελα ζηε ζπλεδξία, έγηλαλ πξνηάζεηο γηα έληνλεο δηακαξηπξίεο 

κέζσ δεκνςεθίζκαηνο, ελψ ζπγθιήζεθαλ θαη ζπλειεχζεηο ζηηο πφιεηο, φπνπ εγθξίζεθαλ ςεθίζκαηα ππέξ 

ηεο έλσζεο θαη απνδνθηκαζίαο ησλ δειψζεσλ ηνπ ππνπξγνχ, βι. «Ζ θαηά ησλ Κππξίσλ πξνζβνιή», εθ. 

Αιήζεηα, 12-8-1899 θ.ε. Βι. θαη Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα, φ.π., ζζ. 153-155. 
82 Σν ελ ιφγσ δάλεην παξαρσξήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ γηα ην ηακείν γηα απνηθηαθά δάλεηα. Γηα ηε 
ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην βι. Hansard Parliamentary Debates, House of Commons, 

vol. 75, 27ε Ηνπιίνπ 1899, (Λνλδίλν 1899), cc. 518-520. πγθεθξηκέλα, πνζφ 60,000 ιηξψλ ζα ρνξεγνχληαλ 

γηα αξδεπηηθά έξγα, 125,000 ιίξεο γηα ην ζηδεξφδξνκν θαη νη ππφινηπεο 129,000 γηα ην ιηκάλη Ακκνρψζηνπ. 

Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 97-99. 
83 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 21-2-1900. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 

ζζ. 102-105. Γηα ζρφιηα επί ηνπ ελαξθηεξίνπ βι. «Δπί ηνπ ελαξθηεξίνπ ιφγνπ», εθ. Δπαγφξαο, 11-2-1900,  

«Ο ιφγνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 11/23-2-1900, «Δπί ηνπ ελαξθηεξίνπ ιφγνπ ηνπ Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 

18-2-1900. Σν ζέκα ηεο καθξάο δηάξθεηαο ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ επαλέζεζε ν Αξκνζηήο 

θαη ζην ηέινο ηεο ζπλφδνπ, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα ιεθζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε, βι. ΣΝΑ: CO69/13. 

πλεδξία 4-12-1900. Γηα ηηο αληηδξάζεηο ζηελ πξφηαζε απηή, βι. «Ζ θνηλή γλψκε θαη ν Μ. Αξκνζηήο» θαη 

«Δζκέλ ειεχζεξνη ή δνχινη;» εθ. Δπαγφξαο, 21 θαη 28-6-1900, «Ζ καθξά», εθ. Αιήζεηα, 23-6-1900.  
84 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 5-3-1900. Σν γεγνλφο ηεο έγθξηζήο ηεο ζε κηα ζπλεδξία 

ζεσξήζεθε σο «Δπνίσλνλ ζχκπησκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25/9-3-1900.    
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βξηζθφηαλ ην λεζί, ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο απηήο, θαη λα επηδηψμεη κεηαηξνπή ηεο ζρεηηθήο 

ζπκθσλίαο, ψζηε λα κεησζεί ην πνζφ πνπ επηβάξπλε ην λεζί, σο απνηέιεζκα κηαο 

πνιηηηθήο απφθαζεο.
85

 Έπεηηα ε αληηθψλεζε έθαλε αλαθνξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

δηνίθεζεο, φπνπ γηλφηαλ «θαηάρξεζηο ηνπ λφκνπ», εληνπίδνληαο ιάζε θαη παξαιείςεηο 

(Κηεκαηνιφγην, θνξνινγία, δαζηθφ ηκήκα, αζηπλνκία).
86

 Σαπηφρξνλα αλαθεξφηαλ κε 

επλντθά ιφγηα γηα ηα έξγα ζε εμέιημε, πξνηείλνληαο παξάιιεια, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηε δεκηνπξγία θεληξηθψλ νηλνπνηείσλ, «αγξνηηθήο 

Παγθππξίνπ Σξαπέδεο» θαη ηε ζηξψζε ζηδεξνδξφκνπ κέρξη ηε Λάξλαθα,
87

 ζχκθσλα θαη 

κε ηα δηάθνξα ςεθίζκαηα ηνπ ηδίνπ ηνπ πκβνπιίνπ.
88

   

 Ζ θχξηα λνκνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία, ε νπνία πεξηιάκβαλε θαη πάιη πιεζψξα 

λνκνζρεδίσλ,
89

 αληηκεηψπηζε, εμαξρήο, ηελ αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε ησλ αηξεηψλ κειψλ. 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δεκαξρείσλ, νη θχπξηνη βνπιεπηέο αληέδξαζαλ θαηαςεθίδνληαο ην αξρηθφ ζρεηηθφ 

λνκνζρέδην, αθνχ ην ζεψξεζαλ σο πξνζπάζεηα θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ Γήκσλ.
90

 Ζ 

πνιηηηθή απηή αθνινπζήζεθε θαη θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ ηα αηξεηά 

κέιε έζεζαλ σο φξν γηα λα εγθξίλνπλ ην θνλδχιη γηα ην Κηεκαηνιφγην, ηελ απνδνρή, απφ 

κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ησλ αιιαγψλ πνπ πξφηεηλαλ κε ζρεηηθφ ςήθηζκά ηνπο. Ήηαλ έλα 

ςήθηζκα κνκθήο θαηά ηεο θπβέξλεζεο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηνλ Σχπν, πνπ 

ππεξςεθίζηεθε κε ηηο θνηλέο ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο.
91

 Απεηιέο γηα θαηαςήθηζή ηνπ 

εθηφμεπζαλ θαη γηα ην θνλδχιη ηνπ Γαζνλνκείνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο απζηεξήο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο έλαληη ησλ θαηνίθσλ. Οη απζηεξέο πνηλέο θαη νη ζπρλέο επηβνιέο 

                                                             
85 Ζ ερζξηθή ζηάζε έλαληη ηεο θπβέξλεζεο ηεξήζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαζ’ 

φζνλ «ην δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο κέλεη αδηεπζέηεηνλ». ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 20-3-1900.   
86 πρλέο ήηαλ νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηεο βξεηαληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ηηο 

θαηαπηεζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ. Βι. ελδεηθηηθά «Αγγιηθφο Γεζπνηηζκφο», εθ. Αιήζεηα, 4-11-

1899. Οη «απζαηξεζίεο ηεο θππξηαθήο δηνίθεζεο» έγηλαλ γλσζηέο αθφκε θαη ζηελ Διιάδα, βι. εθ. Δκπξφο 

(Αζήλα), 20-11-1899.   
87 Σν γεγνλφο φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ δελ πεξηιάκβαλε θαη ηε Λάξλαθα έθεξε αξθεηέο 

αληηδξάζεηο ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ κε ζπιιαιεηήξηα θαη ςεθίζκαηα δηακαξηπξίαο, 

βι. εθ. Αιήζεηα, 16-9-1899 θαη 23-9-1899. 
88 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 6-3-1900. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 
ζζ. 105-110. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, «Ζ Απάληεζηο», 18/2-3-1900, πξνέβιεςε 

ηφζν ηελ απζηεξή θξηηηθή ηεο αληηθψλεζεο φζν θαη ηελ αλαθνξά ζην δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Γηα ηα 

ζρφιηα γηα ηελ αληηθψλεζε βι. «Ζ αληηθψλεζηο ησλ βνπιεπηψλ εηο ηνλ ιφγνλ ηνπ Μ. Αξκνζηνχ», εθ. 

Αιήζεηα, 3-3-1900.  
89 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, «Ζ θαηάιιεινο πνξεία», 14/26-1-1900, 

«ζαπκάδνκελ ηε αιεζεία ηελ ππνκνλήλ ηεο θπβεξλήζεσο θαηαγηλνκέλεο θαη’ έηνο εηο ηελ παξαζθεπήλ 

ηνζνχησλ λνκνζεηεκάησλ». 
90

 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 7-3-1900, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 119-120. Αλάινγε εληχπσζε 

θπξηαξρνχζε θαη ζηνλ Σχπν, βι. «Ο πεξί “Γεκνηηθψλ Διεγθηψλ” λφκνο», εθ. Αιήζεηα, 21-1-1900. 
91 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξίεο 6-4 θαη 10-5-1900. Βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 122-123, 

φπνπ αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα φηη θαηαςεθίζηεθε. Γηα ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ βι. «Σα 
πεξί ηνπ Κηεκαηνινγίνπ», εθ. Αιήζεηα, 31-3-1900, «Φήθηζκα κνκθήο πξνο ηελ θπβέξλεζηλ» θαη «Αθξαία 

δηαβήκαηα», εθ. Δπαγφξαο, 31-3-1900 θαη 4-5-1900 αληίζηνηρα.  
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πξνζηίκσλ γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηα δάζε ζεσξνχληαλ απφ ηνπο 

βνπιεπηέο σο πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη φρη πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ.
92

     

 Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο ζηηο πξψηεο ζπλεδξίεο αθνινχζεζαλ ηα ειιεληθά κέιε 

ζηελ αληηπνιηηεπηηθή ηνπο πνιηηηθή, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Απηφ 

δεκηνχξγεζε ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο θαηνίθνπο νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαη ζηνλ Σχπν. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ίδηνο ν θαλαηηθφο εζληθηζηήο Ν. Καηαιάλνο εμέθξαζε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζηάζε απηή, αλαθέξνληαο φηη ζα ζεβφηαλ θαη πηζαλή επηζπκία 

ηνπο γηα εθπιήξσζε ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ βιέςεσλ.
93

 Παξάιιεια φκσο, νη νζσκαλνί 

βνπιεπηέο αθνινχζεζαλ δηεθδηθεηηθή πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ηελ θαηάιεςε ζεκαληηθψλ 

ζέζεσλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πιεζπζκηαθή ηνπο αλαινγία. Ήδε απφ ηε 

ζπδήηεζε γηα ην θνλδχιη ηνπ Αξρηγξακκαηέα, θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ηαζνλίδε, ν 

Hadji Hafouz Ef. εηζεγήζεθε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί εθινγήο δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, πξνηείλνληαο δηνξηζκφ ηνπο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Λεπθσζίαο, φπνπ δελ 

εθιέρζεθε δήκαξρνο ιφγσ ηεο ηζνςεθίαο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, 

πξφηεηλε είηε δηνξηζκφ επηηξνπήο κε Βξεηαλφ πξφεδξν, είηε ηελ εηήζηα ελαιιαμηκφηεηα 

ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ απφ Σνχξθν θαη Έιιελα.
94

 Αίηεκα έζεζε θαη γηα δηνξηζκφ ζε θάζε 

κηθηή θνηλφηεηα μερσξηζηψλ θνηλνηαξρψλ γηα ηνπο ηνχξθνπο θαη έιιελεο θαηνίθνπο.
95

 

Παξάιιεια, ν ζπλάδειθφο ηνπ Dervish Pasha έζεζε, κέζσ ππνκλήκαηνο, ζέκα 

αλαγλψξηζεο θαη θαζνξηζκνχ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζρνιείνπ Idadi 

κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ιεηηνπξγνχζε θαη ην Παγθχπξην Γπκλάζην, πξνζπαζψληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα εμηζψζεη ηα δχν ζρνιεία θαη λα ζέζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ζε θνηλέο βάζεηο, κε ην νπνίν ζπκθσλνχζαλ θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο.
96

 

Αμίδεη πάλησο λα ηνληζηεί φηη ν Καηαιάλνο ππνζηήξηδε κεξηθά απφ ηα αηηήκαηα ησλ 

ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, θαηαγγέιινληαο θαη έιιελεο βνπιεπηέο γηα παξέκβαζε ζηα 

                                                             
92 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξίεο 11-5-1900 θ.ε. Βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 123-125. 
χκθσλα κε ηελ εθ. Αιήζεηα, «Κπβεξλεηηθαί θαηαπηέζεηο», 9-9-1899, «ελ κηα θαη κφλε εβδνκάδη θαη ελ κηα 

θαη κφλε επαξρία εθηλήζεζαλ 250-300 αγσγαί ππφ ηνπ Γαζνλνκείνπ δηά παξαβηάζεηο ηνπ πεξί Γαζψλ 

λφκνπ». Δληνχηνηο, ην θνλδχιη εγθξίζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηξηψλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, πξνθαιψληαο ηελ 

νξγή ηνπ Καηαιάλνπ, «Κπβεξλεηηθνί άλεπ αηδνχο θαη ζπζηνιήο», εθ. Δπαγφξαο, 14-6-1900 θ.ε. 
93 «Οη κσακεζαλνί ελ ησ Ννκνζεηηθψ», εθ. Δπαγφξαο, 3-3-1900. Ο Καηαιάλνο ζεσξνχζε φηη ε ζπγθπξία 

ήηαλ επνίσλε αθφκα θαη γηα θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, βι. «Πνξεία επνίσλνο», εθ. Δπαγφξαο, 17-3-

1900. 
94

 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 22-3-1900.   
95 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 8-6-1900.   
96 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 12-6-1900. Ζ δηαθνξά ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ήηαλ ην φηη ην Μνπζνπικαληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην νηθηνζειψο παξαρψξεζε ηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θπβέξλεζε, ζεσξψληαο φηη 
κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα εμειηζζφηαλ θαιχηεξα. Σν ςήθηζκα - αίηεκα ζηεξίρηεθε ζηελ θαθνδηαρείξηζε πνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηνχξθν βνπιεπηή, νθεηιφηαλ ζηελ θπβέξλεζε.   
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θνηλνηηθά δεηήκαηα ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε αξκνληθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

θνηλνηήησλ έλαληη ησλ Βξεηαλψλ.
97

  

Σν δήηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ ησλ θνηλνηαξρψλ, πνπ ζα δηνξίδνληαλ 

κε ηνλ λέν ηξνπνπνηεηηθφ λφκν, ηέζεθε θαη ην επφκελν έηνο, ψζηε ν θάζε κνπθηάξεο 

(θνηλνηάξρεο) ζηα κηθηά ρσξηά λα εμππεξεηεί κφλν άηνκα ηεο εζληθήο ηνπ θνηλφηεηαο, κε 

ίζεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαρσξηδφηαλ ν πιεζπζκφο κε 

θπιεηηθά θξηηήξηα, θαη φρη απνθιεηζηηθά γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, φπσο ε θπβέξλεζε 

επηζπκνχζε, κε απνδερφκελε ην λνκνζρέδην, επηθαινχκελε πξαθηηθνχο ιφγνπο. Έηζη ε 

πξφηαζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο θνηλέο ειιελνβξεηαληθέο 

ςήθνπο.
98

  

 Ζ καθξά λνκνζεηηθή ζχλνδνο δηαθφπεθε ζηα ηέιε Ηνπλίνπ, κεηά ηελ πάξνδν 

ζπδεηήζεσλ ηεζζάξσλ κελψλ θαη επαλήξρηζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, αθνχ 

εθθξεκνχζαλ επείγνληα ζέκαηα.
99

 ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαη ε νπνία 

επηθεληξψζεθε ζηα έξγα πνπ ζα εθηεινχληαλ ζην λεζί, νη αηξεηνί βνπιεπηέο ηφληζαλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηε ρξεζηκνπνίεζε πνζνχ απφ ην αθξηδηθφ ηακείν, ην νπνίν ζα ζεσξείην σο 

εηζθνξά ηνπ λεζηνχ γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην δάλεην πνπ εγθξίζεθε, 

κε ηε δηθαηνινγία φηη ην ελ ιφγσ ηακείν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα δηαηίζεην γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο.
100

 Γηα ην ζθνπφ απηφ εγθξίζεθε θαη ςήθηζκα κε 

ην νπνίν δεηήζεθε ε ελεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ίδξπζή ηεο.
101

 Αξγφηεξα, 

φκσο, πξνθαλψο ππφ ηηο πηέζεηο ηνπ Αξκνζηή, ην απνδέρηεθαλ, αθνχ ςήθηζαλ 

ηαπηφρξνλα θαη λφκν πνπ πξνλννχζε ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κέρξη θαη 

                                                             
97 «ρέζεηο κσακεζαλψλ θαη Διιήλσλ», εθ. Δπαγφξαο, 7-6-1900. 
98 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξίεο 17-6-1901 θ.ε. Ο επηπιένλ θνηλνηάξρεο ζα δηνξηδφηαλ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν 
λα δίλεη πηζηνπνηεηηθά ζηνπο νκφζξεζθνχο ηνπ, ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην. χκθσλα κε ηνλ A. Nevzat, 

Nationalism, φ.π., ζζ. 114-115, ε ελέξγεηα απηή ησλ Βξεηαλψλ απνδεηθλχεη ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε κε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ θπιεηηθνχ δηραζκνχ ζην λεζί.   
99 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 22-11-1900. Τπήξραλ, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν, ζθέςεηο αλάκεζα ζε νξηζκέλα 

αηξεηά κέιε γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ επηηπρία ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαο. «Πξν παληφο δηθαία θαηαλνκή», 

εθ. Δπαγφξαο, 3-8-1900. Λφγσ ηεο κε χπαξμεο αηδέληαο, ζπρλά ήηαλ ηα άξζξα κε ηα πηζαλά ζέκαηα 

ζπδήηεζεο, βι. ζην ίδην, «Ζ έθηαθηνο ζχλνδνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25/7-9-1900.  
100

 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 23-11-1900 θ.ε. Γηα ηηο αληηδξάζεηο ζηνλ Σχπν βι. «Οπαί ηνηο… 

θξαηνπκέλνηο», εθ. Δπαγφξαο, 17-11-1900. 
101 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξίεο 28 θαη 29-11-1900. Τπήξρε ήδε πξφηαζε γα ηε δεκηνπξγία Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, βι. «Βηνκεραληθή θαη Γεσξγηθή Σξάπεδα ελ Κχπξσ» θαη «Σν δήηεκα 
ηεο Γεσξγηθήο Σξάπεδαο», εθ. Αιήζεηα, 5 θαη 20-10-1900 αληίζηνηρα, Υ. Κπξηαθίδεο, «Ζ ίδξπζε», φ.π., ζει. 

358. Γηα ην ςήθηζκα βι. «Βηνκεραληθή θαη Γεσξγηθή Σξάπεδα», εθ. Αιήζεηα, 24-11-1900. 
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ηε Λάξλαθα.
102

 Παξά ηε ζχληνκε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζπλφδνπ, νη εξγαζίεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ήηαλ ζεκαληηθέο, ηδηαίηεξα γηα ηα έξγα πνπ δξνκνινγήζεθαλ.
103

 

 Ζ ζχλνδνο, ε νπνία δηεμήρζε ζε δχν κέξε, πξσηνθαλέο γηα ην θππξηαθφ 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, είρε σο απνηέιεζκα ηελ έγθξηζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

λνκνζρεδίσλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία φκσο, φπσο αλαθέξζεθε θαη αιινχ, είραλ 

εθήκεξν ραξαθηήξα φπσο π.ρ. ν πεξί απνγξαθήο λφκνο. εκαληηθφο ρξφλνο, πέξαλ ησλ 

ηξηψλ κελψλ, αλαιψζεθε ζηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπνπ, 

πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ παξαηεξήζεσλ, εγθξίζεθε σο είρε. 

 Ζ ηειεπηαία ζχλνδνο ηεο ηέηαξηεο λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ θαζπζηέξεζε λα 

μεθηλήζεη ιφγσ δηάθνξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Πέξαλ ηνπ φηη ε πξνεγνχκελε ζχλνδνο νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην, 

κεζνιάβεζε ν ζάλαηνο ηεο βαζίιηζζαο Βηθησξίαο θαη ε ελζξφληζε ηνπ λένπ βαζηιηά 

Δδνπάξδνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1901, θάηη πνπ νδήγεζε ζε ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλφδνπ 

γηα ηελ έγθξηζε ζπιιππεηήξηνπ ςεθίζκαηνο.
104

 Δπηπιένλ, ν ζάλαηνο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ 

σθξνλίνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα κηα καθξά πεξίνδν δηραζκνχ εληφο ηνπ λεζηνχ,
105

 κε 

ζνβαξέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, αθφκα θαη εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
106

 Σέινο, ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Αξκνζηή λα ενξηάζεη κε 

παλεγπξηθφ ηξφπν ηελ νινθιήξσζε ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ζηε Μεζανξία,
107

 αιιά θαη 

ζηνλ Σχπν λα αλαιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέκελαλ επίιπζε απφ ην πκβνχιην.
108

  

 ηνλ ελαξθηήξην ηνπ ιφγν ν Haynes Smith, ζηηο 23 Απξηιίνπ 1901, έθαλε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ηφζν ζηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ έξγσλ, φζν θαη ζηηο επηθείκελεο εξγαζίεο 

γηα ηα ιηκεληθά έξγα, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ επαλαθνξά, κε νδεγίεο ηνπ ππνπξγνχ, 

                                                             
102 ΣΝΑ: CO69/13. πλεδξία 6-12-1900. Βι. επίζεο «Πψο γξάθεηαη ε ηζηνξία», εθ. Αιήζεηα, 1-12-1900. Σν 

ζέκα ηεο επέθηαζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κέρξη ηε Λάξλαθα έζεζε ν βνπιεπηήο Λάξλαθαο – 

Ακκνρψζηνπ Π. Κσλζηαληηλίδεο ζηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ ζε ζπλάληεζή ηνπο, «Σν δήηεκα ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ», εθ. Αιήζεηα, 4-8-1900. 
103 Γηα ηε ζεηηθή άπνςε πνπ απνθφκηζαλ νη θάηνηθνη βι. «Ζ έθηαθηνο ζχλνδνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

1/14-12-1900. 
104 Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ηεο έθηαθηεο ζπλφδνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα πξαθηηθά ηνπ πκβνπιίνπ. 

Πιεξνθνξίεο φκσο ππάξρνπλ ζηνλ Σχπν. Βι. «Έθηαθηνο ζχλνδνο ηνπ Ννκνζεηηθνχ», εθ. Αιήζεηα, 2-2-
1901, φπνπ θαη ην ςήθηζκα. 
105 Γηα ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα γεληθά βι. Νίθνο Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ Εήηεκα ηεο Κχπξνπ 

θαηά ηα έηε 1900-1910, Λεπθσζία 1999.  
106 Οη έιιελεο πνιηηεπηέο ήηαλ νη θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ δχν κεηξνπνιηηψλ ζηελ εθινγηθή δηακάρε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξψηνη πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία θαη επηζθέθζεθαλ ηνλ Αξκνζηή, κε ζηφρν ηελ αξσγή 

ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο, θάηη βέβαηα πνπ ν ίδηνο αξλήζεθε, κε επηζπκψληαο «μεληθήλ 

επέκβαζηλ», βι. «Με πεξαηηέξσ» θαη «Ζ θπβέξλεζηο θαη ην Αξρηεπηζθ. δήηεκα», εθ. Δπαγφξαο, 27-1-1901.     
107

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θπβέξλεζε νινθιήξσζε ηα αξδεπηηθά έξγα, παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

θαηνίθσλ, κε ηε βνήζεηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ (Α. Ληαζίδεο, Π. Κσλζηαληηλίδεο), νη νπνίνη κεηέβεζαλ 

ζηελ Ακκφρσζην θαη έπεηζαλ ηνπο ρσξηθνχο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, εθ. Αιήζεηα, 25-2-

1898. Γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ εγθαηλίσλ βι. «Δγθαίληα ησλ αξδεπηηθψλ», εθ. Αιήζεηα, 9-3-1901. 
108 «Ννκνζεηηθφλ», εθ. Αιήζεηα, 23-2-1901, «Αλάγθαη ηνπ ηφπνπ» θαη «Σα δπλαηά θαη θαηεπείγνληα», εθ. 

Δπαγφξαο, 2 θαη 23-3-1901 αληίζηνηρα, «Έξγα πξαθηηθφηεηνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/9-3-1901. 
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ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηέιεπζεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη απφ ηε Λάξλαθα. Αλαθέξζεθε επίζεο 

ζηα πξνηεηλφκελα πξνο έγθξηζε, λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχζαλ, αλάκεζα ζε άιια, ζέκαηα 

πγείαο θαη δεκφζηαο πγηεηλήο, αλαζεψξεζεο ησλ θνξνινγηψλ, αξραηνηήησλ, παηδείαο θιπ. 

Δλεκέξσζε επίζεο γηα ηε ζεηηθή πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ίδξπζε Γεσξγηθήο 

Σξάπεδαο, αίηεκα πνπ είρε ηεζεί θαη ην πξνεγνχκελν έηνο,
109

 ελψ επαλέιαβε ηελ αλάγθε 

γηα αλαζεψξεζε ησλ Οξγαληθψλ Καλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
110

  

 Ζ πξνεηνηκαζία ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ επεηζνδηαθή, αθνχ κφιηο ηξία κέιε 

ζπκθψλεζαλ κε ην πξνζρέδην, έλα δηαθψλεζε θαη ηα επίζεκα κέιε δηαθψλεζαλ κφλν ζε 

έλα ζεκείν.
111

 Καηά ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, δηαθάλεθε φηη αληηδξάζεηο ππήξραλ εθ 

κέξνπο ησλ νζσκαλψλ κειψλ φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, αθνχ 

ζεσξνχζαλ φηη ην δήηεκα αθνξνχζε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δχν Απηνθξαηνξηψλ θαη φηη ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ηεο Κχπξνπ δελ είρε θακηά αξκνδηφηεηα. Έηζη, αλέθεξαλ ζηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο φηη δελ ζα ππνζηήξηδαλ μαλά νπνηαδήπνηε κνκθή θαηά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγίαο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Διιήλσλ γηα ζπκπφξεπζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκα, κε ηελ επίθιεζε ηεο επηβάξπλζεο πνπ δέρνληαλ νη θάηνηθνη, ηνπ 

ιαλζαζκέλνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πνζφ πνπ δαπαλάην δελ 

θαηέιεγε ζηελ Τςειή Πχιε, νη Οζσκαλνί θαίλεηαη λα ζθιήξπλαλ ηε ζηάζε ηνπο, 

ζεσξψληαο φηη νη πξνζπάζεηεο ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο απνζθνπνχζαλ λα 

κεηψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ ζην λεζί. Έηζη, κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ησλ 

επίζεκσλ κειψλ, ε παξάγξαθνο γηα θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο αθαηξέζεθε απφ 

ηελ αληηθψλεζε.
112

   

 ην ππφινηπν θείκελν, ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

γηα ηα εθηειεζζέληα έξγα, επρφκελα ηαπηφρξνλα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 

έξγσλ, φπσο αξηεζηαλψλ, θπησξίσλ, θιπ.
113

 Παξάιιεια, επραξίζηεζαλ ηφζν ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ, φζν θαη ηνλ Γηεπζπληή Γεσξγίαο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο, θαηαγγέιινληαο 

ηαπηφρξνλα νξηζκέλα θαθψο θείκελα ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. Σέινο, πξνζηέζεθε 

παξάγξαθνο, ζηελ νπνία αληέδξαζαλ ηα επίζεκα κέιε, φπνπ ηα αηξεηά κέιε εμέθξαδαλ 

ηελ πξνζπκία ηνπο γηα ζηήξημε ησλ λνκνζρεδίσλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε επεκεξία ηνπ 

                                                             
109 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ζρεηηθφο λφκνο 

ςεθίζηεθε ζηε ηειεπηαία ζπλεδξία ηεο ζπλφδνπ, ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 11-7-1901. Γηα ηηο κέρξη ηφηε 

εμειίμεηο βι. «Καη πάιηλ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα» θαη «Αγξνηηθή Σξάπεδα», εθ. Αιήζεηα, 16-2-1901 θαη 2-3-

1901 αληίζηνηρα. 
110 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 23-4-1901. Γηα ηα ζρφιηα επί ηνπ ελαξθηήξηνπ ιφγνπ βι. «Οιίγαη ιέμεηο επί 

ηνπ ιφγνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14/27-4-1901. 
111 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 29-4-1901.   
112 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 1-5-1901 θ.ε. Ζ απφθαζε πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Σχπνπ, βι. «Ζ 

πιεγή», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21/4-5-1901.  
113 Ζ πξφηαζε επαλαιήθζεθε θαη ζην ηέινο ηεο ζπλφδνπ, φηαλ, κέζσ ςεθίζκαηνο, αηηήζεθαλ ζπλέρηζε ησλ 

πδαηηθψλ έξγσλ ζην λεζί, ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 11-7-1901. 
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ηφπνπ, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηε, ιαλζαζκέλε θαηά ηε γλψκε ηνπο, πξαθηηθή ηεο 

εηζαγσγήο πιεζψξαο λνκνζρεδίσλ πξνο ζπδήηεζε, πνιιά απφ ηα νπνία, ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε κειέηε, «απνβαίλνπζη πνιιάθηο επηβιαβή».
114

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

αηξεηνί βνπιεπηέο έβιεπαλ πάληα κε θαρππνςία ηελ πιεζψξα λνκνζρεδίσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα έγθξηζε, ζεσξψληαο φηη πίζσ απφ απηά 

βξηζθφηαλ ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Έηζη, ζε θάζε επθαηξία πνπ επηβαιιφηαλ θνξνινγία 

κε ηελ έγθξηζε ελφο λφκνπ, νη βνπιεπηέο δεηνχζαλ αλαιφγσο, αληίζηνηρα θνξνινγηθά 

«αληαιιάγκαηα».
115

    

 Αμηνπξφζεθην ήηαλ ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά ζπδεηήζεθαλ ζε βάζνο ηα 

πξνβιήκαηα ησλ νηλνπαξαγσγψλ, κε αθνξκή ηελ θαηάζεζε λνκνζρεδίσλ γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ πεξί νίλνπ (δηλδηξηέ).
116

 Ζ ζπδήηεζε βέβαηα ζπλερίζηεθε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ, αθνχ ζπρλά θαηαηίζνληαλ αηηήκαηα απφ ηνπο βνπιεπηέο εθ κέξνπο 

ησλ νηλνπαξαγσγψλ πεξηνρψλ.
117

 Ζ θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Αξκνζηή, ζα ελζάξξπλε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ είηε γηα ηελ παξαγσγή, κε 

δεκηνπξγία θεληξηθψλ νηλνπνηείσλ, είηε θαη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο νξγάλσζήο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Haynes Smith πξφηεηλε ηε 

δεκηνπξγία κηαο πξψηκεο κνξθήο ζπλεηαηξηζκψλ, κε ζηφρν λα «έξζεη ν παξαγσγφο ζε φζν 

ην δπλαηφλ πην άκεζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή».
118

 Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε πξνψζεζε 

ηξία λνκνζρέδηα γηα ην δήηεκα, ην πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ θφξνπ δηλδηξηέ, πεξί 

αδεηνδφηεζεο θαη πεξί εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα νηλνπλεπκαηψδε, εθ ησλ νπνίσλ 

φκσο κφλν ην πξψην εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην.
119

      

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ζρεδφλ θάζε ρξφλν ην πκβνχιην 

ήηαλ ε αλαζεψξεζε ηνπ λφκνπ γηα ηα φπια ηνπ 1889. Σα αηξεηά κέιε αληηδξνχζαλ 

ζεσξψληαο φηη «κηα ρψξα πνπ αθνπιηδφηαλ γηλφηαλ κηα ρψξα γπλαηθψλ», δεηψληαο ηελ 

                                                             
114 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 6-5-1901. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 

ζζ. 307-312.   
115 Βι. ελδεηθηηθά ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 26-6-1901. 
116 ην ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 8-5-1901, φπνπ απιή αλαθνξά ζηε ζπλάληεζε. Γηα ιεπηνκέξεηεο βι. Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 314-315. Γηα ην θφξν δηλδηξηέ βι. «Πεξί δαηδίνπ», εθ. Αιήζεηα, 25/6-9-
1897. Οη νηλέκπνξνη αληέδξαζαλ ζηηο θήκεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο θνξνινγίαο, θαη ζε ζπλέιεπζε πνπ 

ζπγθάιεζαλ, εμέιεμαλ επηηξνπή, ε νπνία απέζηεηιε ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο πξνο ηνπο βνπιεπηέο, «Ζ 

κεηαηξνπή ηνπ ηαηζίνπ» θαη «Καη πάιηλ δηά ην ηαηζίνλ», εθ. Αιήζεηα, 18 θαη 25-5-1901 αληίζηνηρα.   
117 Σν λνκνζρέδην απηφ ζπδεηείην ήδε απφ ην 1897, αθφκα θαη ζε θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο ηνπ Αξρηινγηζηή 

κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, βι. «Δγρψξηα», «Πεξί δαηδίνπ» θαη «Δγρψξηα», εθ. Αιήζεηα, 7/19-8-1897, 1/13-9-

1897 θαη 8/20-9-1897 αληίζηνηρα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην επεηζφδην πνπ πεξηγξάθεη ν Γ.. Φξαγθνχδεο: 

«Ο ηφξ Υαηδήο ππνδερφκελνο […] ηνλ Αξκνζηήλ εηο ην ελ Κνηιαλίσ αξρνληηθφλ ηνπ, ηνλ πξνζθψλεζε δηά 

ησλ εμήο ζηίρσλ: Σελ έιεπζίλ ζνπ παλεγπξίδνπλ νη θάηνηθνη φινη ηνπ Κνηιαληνχ/ Σν ηάηζηνλ κφλνλ λα 

ειαηηψζεο, απηφ θαη κφλνλ παξαθαινχλ», εθ. Αιήζεηα, 25-6-1898. Γηάθνξεο θνηλφηεηεο εμέθξαζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο, βι. «Πεξί δαηδίνπ», εθ. Αιήζεηα, 25/6-9-1897. 
118 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 16-5-1901. 
119 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα έγθξηζή ηνπο βι. ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 31-5-1901 θ.ε.. Γηα ηηο απφςεηο ηνπ 

Σχπνπ βι. εθ. Αιήζεηα, 18-5-1901 θ.ε., «Κππξηαθά», εθ. Δπαγφξαο, 2-6-1901.  
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παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο νπινθαηνρήο ζηνπο άληξεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ηελ 

πεξηνπζία ηνπο, ηηο δσέο ηνπο θαη, ζηελ αλάγθε, θαη ηελ θπβέξλεζή ηνπο. Αληηζέησο, νη 

Βξεηαλνί, επηθαινχκελνη ηελ πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, δεηνχζαλ ηνλ πιήξε αθνπιηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ, θνβνχκελνη πηζαλέο εμεγέξζεηο ή δηαθνηλνηηθέο δηακάρεο.
120

  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θχιεζε ζε ήπηνπο ηφλνπο, κε παξαηεξήζεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο. Άμηα αλαθνξάο ήηαλ 

ε πξφηαζε ηνπ . Φξαγθνχδε γηα αλέγεξζε λαΐζθνπ θαη ηδακηνχ ζηηο Κεληξηθέο Φπιαθέο, 

γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαδίθσλ.
121

 Ο ζάλαηνο ηνπ Δπηζεσξεηή Παηδείαο J. 

Spencer πξνθάιεζε καθξά ζπδήηεζε θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ θνλδπιηνχ γηα ηελ Παηδεία 

ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Ο Αξκνζηήο δηαβεβαίσζε φηη ζα πξνζιακβάλνληαλ 

δχν Δπηζεσξεηέο - απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ, έλαο γηα θάζε θνηλφηεηα, αιιά ηα αηξεηά 

κέιε επέκεηλαλ ζηελ αλάγθε γηα θαιή γλψζε ησλ γισζζψλ ησλ θαηνίθσλ, θάηη πνπ 

ζεσξνχζαλ απαξαίηεην πξνζφλ, κε απψηεξν ζηφρν βέβαηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο. 

ηφρνο ησλ αηξεηψλ κειψλ ήηαλ ν δηνξηζκφο ηζαγελψλ ζηηο ζέζεηο απηέο, ψζηε λα 

γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ γεληθφηεξα.
122

  

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο απφ πιεπξάο Βξεηαλψλ γηα πξνζηαζία ησλ θησρψλ 

δαλεηνιεπηψλ, κέζσ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, απφ ηνπο ηνθνγιχθνπο ζπλάληεζαλ ηηο 

αληηξξήζεηο νξηζκέλσλ αηξεηψλ κειψλ. Οη αληίζεηνη, κε επηθεθαιήο ηνπο Θενδφηνπ θαη 

Κηηίνπ ππνζηήξημαλ φηη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ κεκνλσκέλεο, ελψ ε εηζαγσγή ηνπ 

λφκνπ ζα απνζάξξπλε ηνπο δαλεηζηέο λα παξέρνπλ ρξήκαηα ζηνπο έρνληεο αλάγθε, θάηη 

πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ θαηνίθσλ. Αληίζεηα, 

νη ππνζηεξηθηέο ηνπ λνκνζρεδίνπ ηφληδαλ ηελ θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε πνπ επέδεημε ε 

θπβέξλεζε, αθνχ αλ αληηιακβαλφηαλ ην πξφβιεκα λσξίηεξα, αξθεηνί αγξφηεο δελ ζα 

θαηαζηξέθνληαλ νηθνλνκηθά. Σειηθψο, ην λνκνζρέδην απνζχξζεθε, αθνχ νη ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ ςεθίζηεθαλ ην δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηνλ αξρηθφ ηνπ ζθνπφ.
123

  

Καηαιεθηηθά, ζηελ ηέηαξηε λνκνζεηηθή πεξίνδν παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο 

πνιπλνκίαο. πλνιηθά, ζε φιε ηελ πεληαεηία ςεθίζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ην ηέκκα 

                                                             
120 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 9-5-1901 θ.ε. Παξφκνηα αληίδξαζε παξαηεξήζεθε θαη 

ζηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πεξί καραηξηψλ, ζην ίδην, αιιά θαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ ππξίηηδα, ΣΝΑ: 

CO69/15. πλεδξία 14-5-1901. 
121 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 21-5-1901. 
122 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 22-5-1901. Οη απφςεηο ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 

θπβεξλεηηθήο αξσγήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηάιζεθαλ ζηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ κέζσ ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο, 

βι. ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξία 11-7-1901. Πέξαλ ηνπ θαζαξνχ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ, νη επηζεσξεηέο 

παηδείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καηαιάλν, ζα αζθνχζαλ θαη εζληθφ έξγν, βι. «Αζχγγλσζηνο παξαγθσληζκφο», 

Ζκίθπιιν Δπαγφξαο, 23-6-1901. 
123 ΣΝΑ: CO69/15. πλεδξίεο 20-6-1901 θαη 11-7-1901. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Σχπνο δελ αζρνιήζεθε 
θαζφινπ κε ην λνκνζρέδην, ελψ αθφκα θαη φηαλ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθ. Φσλή 

ηεο Κχπξνπ, «Σνθνγιπθία», 10/23-11-1901, δελ έθαλε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηφ.  
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ζπλνιηθά 97 λφκνη, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ ηξνπνπνηεηηθνί ή παξέηεηλαλ ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ήδε εγθεθξηκέλσλ λφκσλ. Πέξαλ ηνχησλ, αξθεηνί άιινη λφκνη αθνξνχζαλ 

ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο, ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, θαη νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα. Απηή ε «ππεξπαξαγσγή» λφκσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ Σχπνπ, αιιά θαη ηνπ βνπιεπηή . Φξαγθνχδε.     

Κξίζηκν απνδείρζεθε ην δήηεκα ηεο άξζεο ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηαβνιή ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο, πνπ νδήγεζε θαη ζηελ φμπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ ησλ 

δχν θνηλνηήησλ. Ζ ζηάζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ κεηαβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελ ιφγσ πεξηφδνπ, αθνχ, ελψ αξρηθά απφ θνηλνχ κε ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

αηηνχληαλ ηελ απαιιαγή ηνπ λεζηνχ απφ ην θφξν θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ απνθιεηζηηθά 

απφ ηα βξεηαληθά ηακεία, ζηαδηαθά απνζηαζηνπνηήζεθαλ, ζε ζεκείν πνπ ηειηθά 

αληέδξαζαλ ζε ηέηνην ελδερφκελν, ζεσξψληαο φηη πηζαλή θαηάξγεζε ζα δηέιπε ηνπο 

δεζκνχο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ρφιν ζηε ζηξνθή απηή 

δηαδξακάηηζε θαη ε απμαλφκελε έληαζε ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο αιιά θαη ν απφερνο ηνπ 

ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1897. Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ ήηαλ θαη ε αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη επηδίσθαλ επξχηεξα δηθαηψκαηα απφ φζα 

αλαινγνχζαλ ζην πιεζπζκηαθφ ηνπο πνζνζηφ, ηφζν ζηηο θνηλφηεηεο φζν θαη ζηα 

δεκαξρεία. Αμηνπξφζεθηεο ήηαλ, πάλησο, νη παξεκβάζεηο ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή Hafouz 

Ef., ν νπνίνο, κε ηε κεηξηνπάζεηα πνπ ηνλ δηαθαηείρε, θαηάθεξλε λα επηιχεη, ελ ηε γελέζεη 

ηνπο, νπνηεζδήπνηε αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο. 

Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίζηεθε θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο αληηπαξαζέζεηο, ζε 

έληνλν βαζκφ θάπνηεο θνξέο, πνπ εθδειψλνληαλ αλάκεζα ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο. 

Κεληξηθφ πξφζσπν φισλ απηψλ ήηαλ ν δηθεγφξνο θαη παιαηφο δηεξκελέαο ηεο 

θπβέξλεζεο, βνπιεπηήο Λεκεζνχ-Πάθνπ Ο. Ηαζνλίδεο, ν νπνίνο ήιζε ζε ιεθηηθή 

ζχγθξνπζε κε αξθεηνχο έιιελεο βνπιεπηέο, ππεξςήθηδε ηξνπνινγίεο ησλ Βξεηαλψλ, πνπ 

έξρνληαλ ζε δηάζηαζε κε ηηο απφςεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ελψ έζεζε μαλά 

ην δήηεκα ηεο «αζπκβαηφηεηαο ηεο ζέζεο ηνπ ηεξσκέλνπ θαη ηνπ βνπιεπηή». Ζ ζηάζε ηνπ 

βέβαηα απηή, ελ πνιινίο νθεηιφηαλ ζηελ εθθεληξηθφηεηα θαη ηδηνκνξθία ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ζπλεδξηψλ, θαη ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (1899-1901), 

πνπ ζπλέπεζε κε ηελ εθδήισζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, ζηνπο θφιπνπο ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ άξρηζαλ λα εθδειψλνληαη δχν ηάζεηο, ησλ κεηξηνπαζψλ θαη ησλ 

αδηαιιάθησλ. Οη πξψηνη εμέθξαδαλ ηελ επηζπκία γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο Βξεηαλνχο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, παξάιιεια κε ην ελσηηθφ 

αίηεκα, θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν δεθηηθνί ζηα δηάθνξα λνκνζρέδηα πνπ πξνηείλνληαλ απφ 
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ηελ θπβέξλεζε ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ήηαλ 

ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκνη, θαη είραλ σο θχξην ηνπο ζηφρν ηελ άκεζε επίηεπμε ηεο Έλσζεο.         
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10. Ζ επηξξνή ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνύ δεηήκαηνο (1902-1911) 

 

Δθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ 

 Οη εθινγέο ηνπ 1901, φπσο αλαθέξζεθε, έγηλαλ ζε έληνλα πνισκέλν θιίκα, 

κεζνχληνο ηνπ αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ αιιαγψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ θνηλσλία. Ζ αλάπηπμε πνπ επήιζε ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

νηθνλνκίαο νδήγεζε ζε κηα πξψηκε αζηηθνπνίεζε, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ίδξπζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ 

ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1897 ήηαλ παξάγνληεο πνπ έδσζαλ ψζεζε ζην ελσηηθφ 

θίλεκα, ην νπνίν εθπξνζσπείην πιένλ απφ ηε λέα γεληά κνξθσκέλσλ, νη νπνίνη, αθνχ 

ζπνχδαζαλ λνκηθή θαη ηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, επέζηξεςαλ ζην λεζί θαη 

κεηαιακπάδεπζαλ ζηελ θππξηαθή πνιηηηθή ζθελή, έληνλα πιένλ, ηελ ηδέα ηεο έλσζεο κε 

ηελ Διιάδα. Απφ ηελ άιιε ήηαλ νη παιαηνί πνιηηεπηέο, νη νπνίνη, έρνληαο βηψζεη ηελ 

Σνπξθνθξαηία, επηδίσθαλ κηα πην ήπηα αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε έλαληη ησλ Βξεηαλψλ, αθνχ 

ζεσξνχζαλ αθφκα πηζαλή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ λεζηνχ απφ απηνχο, απνηέιεζκα πνπ ζα 

έθεξλε είηε ηελ θαηνρή ηνπ απφ άιιε επξσπατθή δχλακε, νπφηαλ ζα πιήηηνληαλ ηα 

ζξεζθεπηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, είηε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
1
 

 Ο ζάλαηνο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ σθξνλίνπ ην 1900 θαη νη επηθείκελεο εθινγέο γηα 

ηελ δηαδνρή ηνπ έθαλαλ πην έληνλεο ηηο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ, νη 

νπνίεο είραλ εθδεισζεί ήδε απφ ην 1896.
2
 Ζ θάζε κηα παξάηαμε αθνινχζεζε έλαλ 

ηεξάξρε-ππνςήθην γηα ηηο αξρηεπηζθνπηθέο εθινγέο (νη παξαδνζηαθνί-παιαηνί πνιηηεπηέο 

ηνλ, ήπηνπ ραξαθηήξα, κεηξνπνιίηε Κπξελείαο Κχξηιιν Βαζηιείνπ θαη νη λένη πνιηηεπηέο 

ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κχξηιιν Παπαδφπνπιν) δηράδνληαο, ζε δχν ζηξαηφπεδα, ην λεζί.  

 Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1901 απνηέιεζαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Β. Πξσηνπαπά, 

κηα δνθηκαζία γηα ην πνην απφ ηα δχν άηππα θφκκαηα δηέζεηε ην κεγαιχηεξν ιατθφ 

έξεηζκα, θαζψο αθνινπζνχζαλ ηελ πξψηε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα εθινγήο 

αξρηεπηζθφπνπ ηνπ 1900.
3
 Ζ πξνεθινγηθή πεξίνδνο ήηαλ καθξά θαη έληνλε, ελψ γηα πξψηε 

θνξά παξνπζηάζηεθαλ «πξνεθινγηθέο δηαθεκίζεηο» ζηηο εθεκεξίδεο, θπιιάδηα θαη 

αγγειίεο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
4
 αθφκα θαη δηαιέμεηο.

5
 Μεγάιν ξφιν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

                                                             
1 Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δχν απηψλ ηάζεσλ βι. G. Georghallides, Political, φ.π., ζζ. 81-84, Ν.ίθνο 

Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαηά ηα έηε 1900-1910, Λεπθσζία 1999, ζζ. 18-21, R. 

Katsiaounis, Labour, φ.π., ζζ. 171-185, Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 127-129.  
2 . Μηραειίδεο, Ηζηνξία, φ.π., ζει. 323.  
3 Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζει. 133. Γηα ηηο άθαξπεο αξρηεπηζθνπηθέο εθινγέο ηνπ 1900, βι. Ν. 
Υξηζηνδνχινπ, ζην ίδην, ζζ. 44-56.    
4 Βι. ΚΑΚ: SA1:2846/1901, φπνπ ππάξρνπλ νη πξνεθινγηθέο αγγειίεο.  
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εθινγηθή αλακέηξεζε δηαδξακάηηζαλ θαη νη εθεκεξίδεο, νη νπνίεο, ζπλήζσο αζθνχζαλ 

«πξνζσπηθέο επηζέζεηο, πνπ ζηφρν είραλ ηε γεινηνπνίεζε, ηνλ εμεπηειηζκφ θαη ηελ 

απαμίσζε» ηνπ αληηπάινπ.
6
 Οη ππνςήθηνη κε θάζε επθαηξία παξνπζίαδαλ ηα εθινγηθά 

ηνπο πξνγξάκκαηα, θπξίσο ζηα κεγάια παλεγχξηα.
7
  

Σν πνιηηηθφ θιίκα ππνρξέσζε ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη απμεκέλα κέηξα θαηά ηηο 

εκέξεο ησλ εθινγψλ, πνπ πξνέβιεπαλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ειιήλσλ απφ ηελ πξνεδξία 

εθινγηθψλ θέληξσλ,
8
 ηνλ νξηζκφ επηπιένλ αζηπλνκηθψλ ζε θέληξα πνπ πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγνχληαλ επεηζφδηα,
9
 ην θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πνπινχζαλ 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά ηηο κέξεο ησλ εθινγψλ
10

 θ.α. 

  πσο αλακελφηαλ, ζηηο εθινγέο θαηήιζαλ νη δχν παξαηάμεηο κε ζρεδφλ πιήξε 

ςεθνδέιηηα. Οη θηηηαθνί απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο «εζληθνί ππνςήθηνη» θαη νη θεξπλεηαθνί 

σο «αιεζψο εζληθνί ππνςήθηνη», γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηξνκεξή εληχπσζε ζηνλ 

Aξρηγξακκαηέα A. Young.
11

 Σσλ δχν ζπλδπαζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-

Κεξχλεηαο εγνχληαλ δχν ηεξσκέλνη, ν Κηηίνπ Κχξηιινο θαη ν εγνχκελνο Κχθθνπ 

Γεξάζηκνο.
12

 Σφζν απηνί, φζν θαη φινη νη ππφινηπνη ππνςήθηνη, είραλ βνπιεπηηθή 

εκπεηξία. Με ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ Κηηίνπ ππνςεθηφηεηα έζεζαλ νη Θενθάλεο Θενδφηνπ θαη 

Γεψξγηνο ηαθαιιήο, ελψ κε ηνλ εγνχκελν Κχθθνπ ν δήκαξρνο Λεπθσζίαο Αρηιιέαο 

Ληαζίδεο θαη ν Παζράιεο Κσλζηαληηλίδεο. ηελ πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ απφ 

ηνπο θεξπλεηαθνχο ππνςεθηφηεηα έζεζε κφλν ν Α. Ληαζίδεο, παξάιιεια κε ηεο 

Λεπθσζίαο, ελψ απφ ηνπο θηηηαθνχο ν γηαηξφο Φίιηνο Εαλλέηνο, ν Ησάλλεο Βνληηηζηάλνο 

θαη ν δήκαξρνο Λάξλαθαο Νηθφιανο Ρψζζνο. Σέινο, ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-

Πάθνπ, ηελ θηηηαθή παξάηαμε εθπξνζσπνχζαλ ν Κηηίνπ Κχξηιινο, ν Ησάλλεο Κπξηαθίδεο 

θαη ν λεαξφο δηθεγφξνο Υξηζηφδνπινο ψδνο, ελψ ηνπο θεξπλεηαθνχο νη έκπνξνη πχξνο 

Αξανχδνο, Μηραήι Μηραειίδεο θαη Νεφθπηνο Νηθνιαΐδεο.
13

 Σν ηδηαίηεξα ηεηακέλν θιίκα 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ππνςεθίσλ λα δηεπθξηλίζνπλ απφ ηηο αξρέο, 

                                                                                                                                                                                         
5 Βι. ελδεηθηηθά γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ δηθεγφξνπ Η. Δπαηλεηνχ κε ηίηιν «Πεξί ζεκαζίαο ηεο ςήθνπ ησλ 

πνιηηψλ», ζην Αλαγλσζηήξην «Ζ Πξφνδνο» θαη «Πεξί ηεο ζρέζεσο ηνπ αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο πξνο 

ηαο βνπιεπηηθάο εθινγάο», ζηελ εθ. Δπαγφξαο, 28-7-1901 θαη 18-8-1901 αληίζηνηρα. 
6 Γηα ηελ πξνεθινγηθή κάρε ησλ εθεκεξίδσλ βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 133-136. 
7 Βι. ελδεηθηηθά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Θενδφηνπ ζην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, θαη 

ηνπ ψδνπ ζην παλεγχξη ηνπ σηήξνο ζην Βνπλί, εθ. Αιήζεηα, 4-8-1901 θαη 10-8-1901 αληίζηνηρα.  
8 KAK: SA1:2519/1901. Δπηζηνιή Young πξνο Cobham, Λεπθσζία 17-9-1901.  
9 KAK: SA1:2677/1901. Δπηζηνιή Chamberlayne πξνο Young, Λεπθσζία 25-9-1901. 
10 Βι. KAK: SA1:2634/1901, φπνπ επηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθφ δηάηαγκα εκεξνκελίαο 4-10-1901. 
11 KAK: SA1:2846/1901. εκείσκα Young πξνο Haynes-Smith, Λεπθσζία 9-10-1901. 
12 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ν εγνχκελνο Κχθθνπ Γεξάζηκνο ήηαλ ελ δπλάκεη ππνςήθηνο γηα ηνλ 

αξρηεπηζθνπηθφ ζψθν, αθνχ κφιηο θάπνηνπο κήλεο κεηά ηηο εθινγέο δήισζε ηε κε επηζπκία ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο αξρηεπηζθνπηθέο εθινγέο. Βι. ΑΗΑΚ: Βηβιίνλ ΜΒ΄. Μεζναξρηεπηζθνπεία ή ην 

Αξρηεπηζθνπηθφλ Εήηεκα (1900-1910) εθ ηνπ Αξρείνπ Κπξίιινπ Β΄ θαη Κπξίιινπ Γ΄, αξ. 26, Δπηζηνιή 

εγνχκελνπ Κχθθνπ πξνο κεηξνπνιίηε Κπξελείαο, Λεπθσζία 31-3-1902. 
13 KAK: SA1:2518/1901. Σειεγξάθεκα R. Michell πξνο Richards, Λεκεζφο 1-10-1901. 
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χζηεξα απφ 20 ρξφληα ηζρχνο ηνπ ζπληάγκαηνο, κε αιιεπάιιεια εξσηήκαηα, φζεο απνξίεο 

είραλ, γηα πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αθχξσζε κηαο εθινγήο.
14

  

 Απμεκέλν ελδηαθέξνλ παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνπο νζσκαλνχο ζηηο εθινγέο ηνπ 

1901. Πέξα απφ ηελ πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο, ζηελ νπνία ππνςεθηφηεηα έζεζε 

κφλν ν κνπδίξεο HadjiHafouz Ziai Ef.,
15

 ζηελ πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ ηέζεθαλ 

ηέζζεξηο ππνςεθηφηεηεο, ησλ Ahmed Emin, Hadji Ramadan, Mehmet Feizi θαη Ratif 

Effenti, κε ηνλ ηειεπηαίν λα εθιέγεηαη κε κεγάιε δηαθνξά, ελψ θαη ζηε Λάξλαθα-

Ακκφρσζην,  δηεμήρζεθαλ εθινγέο, κεηαμχ ηνπ M. Shefket θαη ηνλ εθιεγέληα, Αhmed 

Dervish Pasha. Αμηνζεκείσην ήηαλ ην γεγνλφο φηη ππήξμαλ θαηαγγειίεο γηα άζθεζε 

πηέζεσλ πξνο ηνπο νζσκαλνχο ρσξηθνχο, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην, 

είηε κέζσ νηθνλνκηθψλ αληαιιαγκάησλ, είηε κέζσ ςεπδψλ παξαζηάζεσλ.
16

 

 Σν πνισηηθφ θιίκα νδήγεζε ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, φζν θαη 

ζηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο. Δληνχηνηο, θαη παξά ηηο εληάζεηο, δελ θαηαγγέιζεθαλ ζηηο 

αξρέο νπνηαδήπνηε έθηξνπα, πνπ επεξέαζαλ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία.
17

 Ο «Δζληθφο 

πλδπαζκφο» εμέιεμε θαη ηνπο ελλέα βνπιεπηέο, «θνξδφλη», κηα ηεξάζηηα επηηπρία, αθνχ ε 

λίθε ήιζε θαη κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο αλζππνςεθίνπο ηνπο. Ο κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ 

εγθαηέιεηςε ηε ζέζε ζηε Λεκεζφ-Πάθν, αθνχ είρε εθιεγεί ζε δχν πεξηθέξεηεο, φπνπ 

εθιέρζεθε ν έκπνξνο σθξάηεο Φξαγθνχδεο, άλεπ αλζππνςεθίνπ.
18

  

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο λένπο βνπιεπηέο, κφλν δχν, νη ψδνο θαη 

Εαλέηηνο, δελ ζπκκεηείραλ μαλά ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο εθιεγέληεο ήηαλ ηδηαίηεξα έκπεηξνη πνιηηεπηέο. ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, απφ ηνπο ελλέα βνπιεπηέο, νη πέληε ήηαλ δηθεγφξνη, έλαο γηαηξφο, έλαο 

ηεξσκέλνο, έλαο θηεκαηίαο θαη έλαο έκπνξνο. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη εθηφο 

Βνπιήο έκεηλαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο πνιηηηθήο δσήο, κε πνιχρξνλε εκπεηξία 

ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, φπσο ν ελ ελεξγεία δήκαξρνο Λεπθσζίαο, Αρηιιέαο 

Ληαζίδεο, ν δηθεγφξνο θαη βνπιεπηήο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ, Παζράιεο 

Κσλζηαληηλίδεο, ν πχξνο Αξανχδνο θ.α. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πκβνχιην 

δελ εθπξνζσπνχληαλ κε έιιελεο βνπιεπηέο ηξεηο απφ ηηο έμη επαξρίεο, δειαδή ε 

Ακκφρσζηνο, ε Κεξχλεηα θαη ε Πάθνο.        

                                                             
14 Βι. ηηο ζρεηηθέο απνξίεο ζην KAK: SA1:2543/1901. 
15 KAK: SA1:2490/1901. Δπηζηνιή Chamberlayne πξνο Warren, Λεπθσζία 1-10-1901. 
16 Βι ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:2518/1901. 
17 Τπήξμαλ βέβαηα θαηαγγειίεο θαηά ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ απφ ηελ Ηεξά χλνδν γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε ηνπο Μαζφλνπο, πνπ νδήγεζαλ θαη ζηελ εθινγή ηνπ, βι. ΑΗΑΚ:Βηβιίνλ ΜΑ΄. Μέξνο Α΄. 

Μεζναξρηεπηζθνπεία ή ην Αξρηεπηζθνπηθφλ Εήηεκα (1900-1910) εθ ηνπ Αξρείνπ Κπξίιινπ Β΄, αξ. 148α, 

Δπηζηνιή Ηεξάο πλφδνπ πξνο Παηξηάξρε Αιεμάλδξεηαο, Λεπθσζία 6-11-1901. 
18 Γηα ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη ηα ζηαηηζηηθά βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 138-143. 
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Ζ ζχλζεζε ηεο λέαο Βνπιήο θαη ηδηαίηεξα ε πνιηηηθή πνπ ζα αληηπξνζψπεπαλ ζε 

απηφ δελ ηθαλνπνίεζε ηελ θπβέξλεζε, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Εαλλέην, ν Αξκνζηήο ήηαλ 

αξλεηηθφο απέλαληη ζε νξηζκέλα απφ ηα λέα κέιε.
19

 Δμάιινπ, ν ίδηνο ν Haynes - Smith 

δήισζε φηη ήηαλ θάζεηα αληίζεηνο θαη σο άηνκν θαη σο Αξκνζηήο κε ηελ έλσζε ηεο 

Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα, αίηεκα ην νπνίν απνηεινχζε ηελ πξνκεησπίδα ηνπ εθινγηθνχ 

ηνπο πξνγξάκκαηνο.
20

  

Οη εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ, ην 1906, παξά ην γεγνλφο φηη δηεμήρζεζαλ θαη πάιη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, εληνχηνηο δηεμήρζεθαλ ζε ήπηνπο ηφλνπο, 

ρσξίο φκσο λα ιείπνπλ θαη νξηζκέλα έθηξνπα, ιφγσ ηεο έληαζεο.
21

 ε αληίζεζε κε ηελ 

πξν πεληαεηίαο αλακέηξεζε, κεξίδα ηνπ Σχπνπ πίεδε ηνπο πνιηηεπηέο γηα ζπλαίλεζε, 

ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη νη αληηπαξαζέζεηο δελ αθνξνχζαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην εζληθφ πξφγξακκα ησλ δχν ζπλδπαζκψλ, αιιά ηα πξφζσπα. Έηζη 

δεηνχζαλ απφ ηνπο εθινγείο λα «ζρεκαηίζσζηλ εθ ησλ αξίζησλ αλεμαξηήησο θνκκάησλ 

έλα πκβνχιηνλ, ην νπνίνλ λα θξαηή πςειά ηελ αμηνπξέπεηαλ ηεο Νήζνπ…»
22

. Τπήξρε 

βέβαηα θαη ε θξπθή ειπίδα, φπσο ηελ εθδήισζε ε Αιήζεηα, φπσο «ε παγθχπξηνο θίλεζηο, 

ήηηο δηεμάγεηαη κε ηφζελ ζέξκελ θαη κε ηφζνλ πάζνο, ελδέρεηαη λα θαηαιήμε επηπρψο εηο 

έλα ήξεκνλ ζπκβηβαζκφλ, ν νπνίνο λα θαηαζηήζε πεξηηηάο ηαο εθινγάο εηο ηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ηξηψλ εθινγηθά δηακεξίζκαηα».
23

 Αληίζεηα ν, θαλαηηθφο θηηηαθφο, Ν. 

Καηαιάλνο κέζσ ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, Κππξηαθφο Φχιαμ, αληηηαζζφηαλ ζηελ πην πάλσ 

άπνςε, ζεσξψληαο σο αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ηελ χπαξμε θνκκάησλ, πξνζπαζψληαο λα 

δηαηεξήζεη ηνπο πςεινχο ηφλνπο θαη ηελ πφισζε.
24

 Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο 

ηεο εηζαγσγήο λέαο κεζφδνπ ςεθνθνξίαο, κε θάιπεο, φπσο γηλφηαλ ζηελ Διιάδα, ρσξίο 

φκσο ε γεληθή ηδέα, δειαδή ε ξίςε καχξσλ θαη ιεπθψλ ςήθσλ ζηελ θάιπε θάζε ελφο 

ςεθνθφξνπ λα κεηαβάιιεηαη, θάηη πνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ απαηδεπζία ησλ θαηνίθσλ. 

Δληνχηνηο δηαζθαιηδφηαλ ε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ (βι. ην ζρεηηθφ θεθάιαην).  

Οη θηηηαθνί θαηέβαζαλ πιήξεηο ζπλδπαζκνχο ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο θαη Λεκεζνχ-Πάθνπ, ελψ ζε απηή ηεο Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, 

πέξαλ ηνπ θεξπλεηαθνχ Αρηιιέα Ληαζίδε, νη ππφινηπνη έμη αλήθαλ ζην θηηηαθφ θφκκα. 

Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ νη δχν κέρξη ηφηε βνπιεπηέο Ρψζζνο θαη Βνληηηζηάλνο, θαη 

ηέζζεξεηο λένη ππνςήθηνη, νη Λνχεο Λνπίδνπ, Μηραήι Νηθνιαΐδεο, Δπάγγεινο 

                                                             
19 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 443-444. 
20 Δθ. Αιήζεηα, 19-1-1902. 
21

 Δλδεηθηηθφ είλαη ην άξζξν ηεο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 23/6-10-1906 κε ηίηιν «παζνθέθαινη», φπνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζπκπινθέο πνπ μέζπαζαλ ζην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Ζξαθιεηδίνπ ιφγσ ησλ εθινγψλ. 
22 «Αη βνπιεπηηθαί εθινγαί», εθ. Αιήζεηα, 15-9-1906. 
23 «Δθινγηθή Κίλεζηο», εθ. Αιήζεηα, 18-8-1906. Παξφκνηεο πιεξνθνξίεο είρε θαη ε εθ. Διεπζεξία, 18-8-
1906 ζην άξζξν «Φήκαη θαη Θξχινη δηά ηαο εγγίδνπζαο εθινγάο».  
24 «Ζ Λεπθσζία θαη ηα θφκκαηα», εθ. Κππξηαθφο Φχιαμ, 24-6-1906.  
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Υαηδεησάλλνπ θαη Ησάλλεο Μπξηάλζεο. ηελ πξψηε εθινγηθή πεξηθέξεηα απφ ηνπο ηξεηο 

πξψελ βνπιεπηέο ν Γεψξγηνο ηαθαιιήο
25

 επέιεμε λα αιιάμεη ζηξαηφπεδν θαη ηάρζεθε 

καδί κε ηνπο Αρηιιέα Ληαζίδε θαη Παζράιε Κσλζηαληηλίδε ζηελ θεξπλεηαθή παξάηαμε.
26

 

Οη άιινη δχν βνπιεπηέο, Θενθάλεο Θενδφηνπ θαη κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Κχξηιινο, καδί κε 

ηνλ αδειθφ ηνπ πξψηνπ, Αληψλην Θενδφηνπ, ήηαλ θαη πάιη ππνςήθηνη. ηελ ηξίηε 

πεξηθέξεηα ππνςεθηφηεηα έζεζαλ θαη νη ηξεηο θάηνρνη ησλ βνπιεπηηθψλ ζέζεσλ, Κηηίνπ 

Κχξηιινο, Ησάλλεο Κπξηαθίδεο θαη Υξηζηφδνπινο ψδνο, ελψ απφ ην θεξπλεηαθφ 

ζηξαηφπεδν, κφλν νη πχξνο Αξανχδνο θαη Νεφθπηνο Νηθνιαΐδεο δηεθδίθεζαλ ηελ εθινγή 

ηνπο. 

Απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο, ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο 

ππνςεθηφηεηα έζεζαλ ν ήδε βνπιεπηήο Mehmet Shefket Bey, ν νπνίνο ην 1905 θαηέιαβε 

ηελ θελσζείζα ζέζε, ιφγσ ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, HadjiHafouz Ziai Ef. σο 

Καδή,
27

 ν νπνίνο επαλεθιέρζεθε, αθνχ έιαβε ζρεδφλ δηπιάζηεο ςήθνπο απφ ηνλ 

αλζππνςήθηφ ηνπ, Mehmet Munir Ef., ζε κηα «κεηά θαλαηηζκνχ» εθζηξαηεία.
28

 ηε 

Λάξλαθα-Ακκφρσζην επαλαδηεθδίθεζε ηε ζέζε ν ήδε βνπιεπηήο Ahmed Dervish, ν 

νπνίνο ηειηθά έραζε θαζαξά απφ ηνλ Mustafa Hami, ελψ ηελ έδξα δηεθδίθεζαλ θαη νη 

Mehmet Orfi θαη Naim Ali. Σέινο, ζηελ πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ ηε ζέζε δηεθδίθεζαλ 

ν κνπδίξεο Λεπθσζίαο Mehmet Ziai, ν ηαηξφο Hafuz Jemal θαη ν Ahmet Khoulousi, κε 

ληθεηή ηνλ πξψην. εκεηψλεηαη φηη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ 

φινη νη κσακεζαλνί ππνςήθηνη, αθφκα θαη ν ληθεηήο, έιαβαλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο αληί 

ζεηηθέο ςήθνπο. πσο πξναλαθέξζεθε, ν ηξφπνο ςεθνθνξίαο επέηξεπε ηελ «νξηδφληηα» 

ςήθν ζηηο θάιπεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ, είηε κε ιεπθή είηε κε καχξε ςήθν. Δληνχηνηο, 

φκσο, πξνζκεηξνχληαλ κφλν νη ιεπθέο ςήθνη. πγθεληξσηηθά, ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εθινγέο, παξαηεξήζεθε πιήξεο αλαλέσζε ζηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, 

αθνχ θαη ζηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο εθιέρζεθαλ λένη βνπιεπηέο, αθνχ αθφκα θαη ν 

επαλεθιεγείο Mehmet Shefket Bey, θαηέιαβε ηελ έδξα κφιηο ην πξνεγνχκελν έηνο.
29

  

                                                             
25 Ο ηαθαιιήο ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο άξρηζε λα αξζξνγξαθεί ζηελ θεξπλεηαθή εθεκεξίδα Φσλή ηεο 

Κχπξνπ. Βι. ελδεηθηηθά νξηζκέλα απφ ηα άξζξα ηνπ «Υάξηλ ηεο Παηξίδνο», 5/18-11-1905, «Παηξησηηθφλ 

θαζήθνλ», 12/25-11-1905, «Πηθξά απνγνήηεπζηο», 3/16-12-1905, ζηα νπνία επέξξηπηε ηελ επζχλε γηα ηελ 

φμπλζε θαη ζπλέρηζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο ζηηο θηινδνμίεο ησλ δχν ηεξαξρψλ. 
26 Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ήδε απφ ην 1901 δηαδφζεηο ήζειαλ ηνλ ηαθαιιή λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

εθινγέο κε ηελ θεξπλεηαθή παξάηαμε, θάηη πνπ δηέςεπζε κε δήισζή ηνπ ζηνλ Σχπν, βι. «Γήισζηο», εθ. 

Δπαγφξαο, 7-7-1901. 
27

 Γηα ηελ παξαίηεζε ηνπ HadjiHafouz Ziai Ef. θαη ηελ εθινγή, άλεπ αλζππνςεθίνπ, ηνπ Mehmet Shefket 

Bey βι. KAK: SA1:3109/1904. 
28 «Οη νζσκαλνί ππνςήθηνη», εθ. Διεπζεξία, 18-8-1906. Ο θαλαηηζκφο ήηαλ ηφζνο ψζηε ππήξμαλ θαη 

θαηαγγειίεο αθφκα θαη γηα ππξνβνιηζκνχο ελαληίνλ ππνζηεξηθηψλ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ παξαηάμεσλ, 
«Οζσκαλνί δηά ηαο εθινγάο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 19/1-9-906.  
29 Γηα ηηο εθινγέο ησλ κνπζνπικάλσλ βι. γεληθά ηελ αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:1621/1906. 
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Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1906, ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε κηθξφηεξε 

πξνζέιεπζε ζηηο θάιπεο, παξά ηελ δηεχξπλζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο,
30

 επαλεθιέρζεθαλ 

κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο αλζππνςεθίνπο ηνπο νη ηξεηο θηηηαθνί ππνςήθηνη ζηελ 

Λεπθσζία-Κεξχλεηα. ηελ Ακκφρσζην-Λάξλαθα εθιέρζεθαλ νη λεαξνί δηθεγφξνη 

Λνπίδνο, Νηθνιαΐδεο θαη Υαηδεησάλλνπ αθήλνληαο εθηφο Βνπιήο ηνπο παιαηνχο 

πνιηηεπηέο Ρψζζν θαη Βνληηηζηάλν. ηελ ηξίηε εθινγηθή πεξηθέξεηα επαλεθιέρζεθαλ ν 

Κηηίνπ Κχξηιινο θαη ν Ησάλλεο Κπξηαθίδεο αιιά θαη ν π. Αξανχδνο, ν κφλνο απφ ηνπο 

θεξπλεηαθνχο, ν νπνίνο θαηάθεξε λα εθιεγεί παγθππξίσο, αθνχ ζπγθέληξσζε πεξίπνπ 100 

ςήθνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνλ Υξ. ψδν, πνπ δελ είρε ζπκκεηάζρεη θαζφινπ ζηελ 

πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, αθνχ απνπζίαδε ζην Λνλδίλν γηα ηελ πξνψζεζε δεηεκάησλ 

νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο θχζεσο ηεο Κχπξνπ
31

. Δληνχηνηο, ε εγθαηάιεηςε ηεο έδξαο 

ζηελ πεξηθέξεηα απηή απφ ηνλ Κχξηιιν, ν νπνίνο είρε εθιεγεί θαη πάιη ζε δχν, επέηξεςε 

ζηελ θαηάιεςή ηεο απφ ηνλ ψδν, κφλν ππνςήθην ζηηο αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο.
32

 

Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ακθηζβεηήζεθαλ απφ ηνπο θεξπλεηαθνχο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε θαηά ην θχξνπο ησλ εθινγψλ, ελέξγεηα πνπ είρε μαλαγίλεη 

κφιηο κηα θνξά σο ηφηε, απφ ηνλ Young, ην 1891. Ζ ελέξγεηα απηή, πνπ νδήγεζε ηειηθά ζε 

αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο θαη ηελ αλάδεημε θαη πάιη, άλεπ αλζππνςεθίσλ, ησλ θηηηαθψλ 

ππνςεθίσλ, ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έληαζε κε ηα θνκκαηηθά πάζε.
33

  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη γηα αθφκα κηα θνξά νη επαξρίεο Κεξχλεηαο θαη 

Πάθνπ δελ εθπξνζσπνχληαλ ζην πκβνχιην κε έιιελεο βνπιεπηέο. Απφ ηνπο ελλέα 

αληηπξφζσπνπο, νη ηέζζεξεηο, ζρεδφλ νη κηζνί δειαδή, εθιέγνληαλ γηα πξψηε θνξά (ν 

Αξανχδνο θαη νη ηξεηο δηθεγφξνη ζηελ Λάξλαθα-Ακκφρσζην). Δπαγγεικαηηθά, νη επηά 

ήηαλ δηθεγφξνη, έλαο έκπνξνο θαη έλαο θιεξηθφο. 

 

 

 

                                                             
30 Γηα ηα ζηαηηζηηθά πξνζέιεπζεο θαη ηνπο εγγεγξακκέλνπο ςεθνθφξνπο βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, 

φ.π., ζζ. 161-169. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξήζεθε πξνζπάζεηα εγγξαθήο κεγάινπ αξηζκνχ 

ςεθνθφξσλ, κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο πεξηνπζίαο. Βι. KAK: SA1:229/1906, γηα ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  
31 Γηα ηε δξάζε ηνπ ζην Λνλδίλν, φπνπ, αλάκεζα ζε άιια, πξνζπάζεζε λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη ην δήηεκα 

ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη πέηπρε ηελ αγνξά αηκνπινίνπ γηα ηελ Αηκνπιντθή Δηαηξεία Λεκεζνχ βι. 

Κιεφβνπινο Μπξηαλζφπνπινο, Εσή θαη Σάθνο Υξηζηνδ. ψδνπ, Λεκεζφο 1951, ζζ. 9-10, Νηθφιανο Κίδαο, 

Σα θαηά ηνλ ήξσα ηνπ Μπηδαλίνπ Υξηζηφδνπινλ ψδνλ, Λεπθσζία ρ.ε., ζζ. 13-14. Ζ επίζθεςή ηνπ ζην 

Λνλδίλν θαη ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ πθππνπξγφ Απνηθηψλ πήξε κεγάιε δεκνζηφηεηα ζην λεζί, βι. εθ. 

Αιήζεηα, 9-6-1906 θ.ε. 
32 Γηα ηηο εθινγέο βι. γεληθά ηελ αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:1621/1906. Βι. επίζεο Β. Πξσηνπαπάο, 
Δθινγηθή, φ.π, ζζ. 161-169. 
33 Γηα ηελ εθινγηθή δίθε θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ δχν πιεπξψλ βι. Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζζ. 169-171.  
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Δληόο ηνπ πκβνπιίνπ 

Καηά ηελ πξψηε πεληαεηία, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην θιίκα ήηαλ ηεηακέλν 

αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο Κππξίνπο, εληφο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ νη ζρέζεηο ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ φινη απφ ην «θηηηαθφ ζηξαηφπεδν», ήηαλ 

αξκνληθέο.
34

 Έηζη, ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 1902, θαη αλακέλνληαο ηελ έλαξμε ηεο 

λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ, νη έιιελεο βνπιεπηέο ζπλαληήζεθαλ ζηε Λεπθσζία, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

θάηνηθνη. Παξάιιεια, απνζηάιεθε έγγξαθν πξνο ηνλ Αξκνζηή κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλνκβξίαο πνπ έπιεηηε ην λεζί, αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο ήηαλ ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ θαη ε κείσζε 

ησλ απζηεξψλ κέηξσλ ηνπ Γαζνλνκείνπ.
35

 Αληίζεηα, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ειιήλσλ θαη 

ησλ ππνινίπσλ κειψλ δηαηαξάρηεθαλ, ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ εζληθηζηηθνχ αηζζήκαηνο 

θαη ζηηο δχν θνηλφηεηεο, φπσο δηαθάλεθε ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην θφξν 

ππνηειείαο θαη ην ελσηηθφ αίηεκα, αιιά θαη ζηηο δηάθνξεο δηεθδηθήζεηο θάζε θνηλφηεηαο 

μερσξηζηά.   

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν απηψλ λνκνζεηηθψλ πεξηφδσλ, ην πκβνχιην 

επηθεληξψζεθε, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο, ζε ηέζζεξεηο ζεκαληηθνχο ηνκείο πνπ 

απαζρνινχζαλ έληνλα ηφζν ηελ θνηλσλία, φζν θαη ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο: ην 

ελσηηθφ αίηεκα, ηνλ θφξν ππνηειείαο, ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα θαη ηελ εθπαίδεπζε, γηα 

ηα νπνία ζα γίλεη μερσξηζηή αλαθνξά.
36

 

 Ζ πξψηε ζχλνδνο ηνπ λένπ πκβνπιίνπ αλακελφηαλ κε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο, ιφγσ ηεο έληνλεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ 

δεκηνχξγεζε ε εθινγή λέσλ κειψλ.
37

 Ζ έλαξμή ηνπ έγηλε ζηα κέζα Απξηιίνπ 1902 κε ηελ 

ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Αξκνζηή.
38

 ε απηή, ν Haynes-Smith έθαλε αλαθνξά ζηα έξγα πνπ 

                                                             
34 «Οη θ.θ. βνπιεπηαί ελ Λεπθσζία», εθ. Δπαγφξαο, 30-1-1902.  
35 χκθσλα κε ηνλ Καηαιάλν, εθ. Δπαγφξαο, ζην ίδην, ε ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ έγηλε 

γηα λα ζπληνληζηνχλ νη ελέξγεηέο ηνπο γηα ην εζληθφ δήηεκα θαη ην Αξρηεπηζθνπηθφ. Γελ απνθιείεηαη λα έγηλε 

θαη άιιε ζπλάληεζε, κε ηνπο ηνχξθνπο βνπιεπηέο, φπνπ ζπληάρζεθε θαη απεζηάιε ε επηζηνιή, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην «Αίηεζηο ησλ θ.θ. βνπιεπηψλ πξνο ηελ Α. Δμνρφηεηα ηνλ Μ. Αξκνζηή», εθ. Δπαγφξαο, 6-2-
1902 θαη «Ζ δπζεηεξία», εθ. Αιήζεηα, 8-2-1902, φπνπ, πηζαλφλ θαηά ιάζνο, δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ 

Hafouz Ziai ef. Ζ αλάγθε γηα εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ κε ζηφρν ηελ εξγνδφηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο επαλαιακβαλφηαλ κε θάζε επθαηξία ζηνλ Σχπν, βι. «Καη πάιηλ», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 16/1-3-1902. 
36 Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζηα ηέζζεξα απηά δεηήκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα ζρεηηθά ππνθεθάιαηα. 
37 «Ο απνινγηζκφο», εθ. Αιήζεηα, 5-7-1902. 
38 Ο Εαλλέηνο ζεσξεί φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ νθεηιφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Αξκνζηή, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, λα απνθιείζεη νξηζκέλνπο βνπιεπηέο απφ ηηο 

ζπλεδξίεο, βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 443-444. Απφ ηελ άιιε ν Σχπνο ζεσξνχζε φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθεηιφηαλ ζηελ επηζπκία ηνπ Αξκνζηή λα ζπλεδξηάδεη ην πκβνχιην θαηά ηε ζηέςε ηνπ 

Βαζηιηά ζηε Βξεηαλία, «Αδηθαηνιφγεηνο βξαδχηεο Ννκνζεηηθνχ», εθ. Δπαγφξαο, 7-3-1902. Δληνχηνηο, επί 
αξκνζηείαο ηνπ Haynes Smith ε ζχλνδνο θαζηεξψζεθε λα δηεμάγεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν, αθνχ ν ίδηνο ηε 

ζεσξνχζε θαηαιιειφηεξε.  
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πξνγξακκαηίδνληαλ λα γίλνπλ ζην λεζί (αξδεπηηθά, ιηκεληθά, αλαδάζσζε), δεηψληαο ηε 

ζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ, θπξίσο γηα ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο εθηέιεζεο θαη 

απνπιεξσκήο ηνπο. εκαληηθφ ηκήκα ηεο νκηιίαο θαηέιαβε ην ζέκα ησλ αξδεπηηθψλ 

έξγσλ, πξνθαλψο γηα λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηά ηνπο, κεηά θαη ηελ αλνκβξία πνπ έπιεμε 

ην λεζί.
39

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν Αξκνζηήο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

θαηνίθσλ κε ηνπο δηάθνξνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην πκβνχιην, ηδηαίηεξα ζηα 

ζέκαηα πγείαο θαη πγηεηλήο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζηα λνκνζρέδηα πνπ πξφηεηλε γηα 

ςήθηζε, κε ζηφρν ηφζν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο (ιεμηαξρηθά θαη 

πνιενδνκηθά δεηήκαηα, εγγξαθή πεξηνπζίαο), ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (βειηίσζε ηεο 

νηλνβηνκεραλίαο θαη κεηαμνπαξαγσγήο), αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη 

ηελ νξγάλσζε ηεο παηδείαο. Σέινο, αθνχ αλαθέξζεθε ζηε ζπκκεηνρή ζηξαηεπκάησλ απφ 

ην λεζί ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηε ζηέςε ηνπ Βαζηιηά, δήηεζε ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ λένπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
40

 Σν πεξηερφκελν, 

φκσο, ηνπ «καθξνχ ιφγνπ» ηνπ Αξκνζηή δελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαηνίθνπο, αθνχ 

ζεσξήζεθε «θελφο νπζίαο θαη κε επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία».
41

 

 Ζ ηδηαίηεξα καθξνζθειήο αληηθψλεζε ησλ κειψλ (38 παξάγξαθνη) ρσξίζηεθε ζε 

δχν κέξε. Πξνεγήζεθαλ ηα αηηήκαηα γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ δηθαησκάησλ θαη 

εμνπζηψλ θαη ηελ επαλεηζαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα 

ζηηο πφιεηο, φπσο ζα αλαιπζεί θαη αιινχ.  

 ζνλ αθνξά ζε εαπηή θαζεαπηή ηελ απάληεζε ζηελ αξκνζηεηαθή νκηιία, νη 

αηξεηνί βνπιεπηέο πξφηεηλαλ δηάθνξα κέηξα γηα επίιπζε ηεο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη νη θάηνηθνη, ηδηαίηεξα ε γεσξγηθή ηάμε, ελψ 

δήισζαλ φηη ζα ππνζηήξηδαλ θάζε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο πξνο ην ζηφρν απηφ. 

Δπηπξφζζεηα, πξφηεηλαλ αλαιπηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ θπβεξλεηηθψλ 

ηκεκάησλ, θπξίσο ηνπ δαζνλνκείνπ, ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ηνπ θηεκαηνινγίνπ θιπ. ηελ 

έληνλα επηζεηηθή αληηθψλεζε, νη βνπιεπηέο αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ έιιεηςε έξγσλ εθ 

κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηελ παξειζνχζα 25εηία, παξά ην γεγνλφο φηη εηζέπξαηηε 

ηεξάζηηα πνζά σο θφξνπο, θαη ζηελ αδηαθνξία ηεο γηα ηε ζχιεζε ησλ αξραηνινγηθψλ 

ζεζαπξψλ ηνπ λεζηνχ. Αλαθεξφκελνη ζηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα κειέηε ησλ δηαθφξσλ 

θπβεξλεηηθψλ λνκνζρεδίσλ πνπ πξνηάζεθαλ, θαηέζεζαλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο γηα απηά, εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπο ζηηο πξαθηηθέο ησλ αξρψλ. Ηδηαίηεξα 

                                                             
39

 Σν δήηεκα απαζρφιεζε ηνλ Σχπν ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ εθ. Αιήζεηα, 16-11-1901, ζην άξζξν 

ηεο «Γειηίνλ», δηαθσλνχζε κε ηελ ηδέα γηα παξνρή έληνθσλ δαλείσλ απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο ηνπο 

θαηνίθνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αθνχ ηα ρξήκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθαλ ζην ιαφ. 
40 TNA: CO69/16. πλεδξία 16-4-1902. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 444-448.  
41 Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηίηινο ηεο εθ. Αιήζεηα, 12-4-1902: «Words, words». Παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ 

είλαη θαη ην άξζξν «Δπί ηνπ ιφγνπ» ηεο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6/19-4-1902. 
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επηθξηηηθνί ήηαλ γηα δηάθνξεο κεζφδνπο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, κε ηηο νπνίεο απηή 

πεξηθξνλνχζε θαη παξεξκήλεπε ηνπο λφκνπο, ζε ζεκείν πνπ ηνπο παξαβίαδε. Σέινο, 

ηφληζαλ θαη πάιη  

ηελ αζηνξγίαλ ηεο Κεληξηθήο Κπβεξλήζεσο πξνο ηελ Κχπξνλ θαζφζνλ αθνξά ηδίσο 

ηελ θνξνινγηθήλ θαηαδπλάζηεπζίλ ηεο, ηελ θαθνδηνίθεζηλ ηνπ ηφπνπ ππφ ηεο 

θπβεξλήζεσο ηεο Κχπξνπ θαη ηελ κηθξνπνιηηηθήλ ηεο επί δεηεκάησλ ζηγφλησλ ηελ 

εζληθήλ εκψλ θηινηηκίαλ, σο θαη ηελ δηαγσγήλ ηηλσλ εθ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππαιιήισλ, θαη δε εθ ησλ αλσηέξσλ ελ Κχπξσ, νίηηλεο δηά ηεο πνιηηείαο ησλ 

εμήγεηξαλ ηελ αληηπάζεηαλ ηνπ ιανχ πξνο ηελ αγγι. εμνπζίαλ […]. 

Ζ ηδηαίηεξα καθξνζθειήο απάληεζε, παξά ην γεγνλφο φηη πεξηέθιεηε αλαθνξέο ζε 

δηάθνξα δεηήκαηα, αιιά θαη έληνλεο θαηεγνξίεο γηα ηε βξεηαληθή δηαθπβέξλεζε ηνπ 

λεζηνχ, ιφγσ ηεο έθηαζήο ηεο θαηαληνχζε «θνξηηθή», φπσο επηζήκαλε θαη ν Εαλλέηνο.
42

 

Δληνχηνηο, ζεσξήζεθε «ε ζαξξαιεσηέξα ησλ κέρξη ηνχδε, αλδξηθφλ έρνπζα ηφλνλ εηο ηα 

κάιινλ νπζηψδε θαη ελδηαθέξνληα ηνλ ιαφλ δεηήκαηα».
43

 Παξφια απηά, δελ έγηλε 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην ελσηηθφ αίηεκα «επί ηε ειπίδη φηη ε αξμακέλε κεηά ησλ 

κσακεζαληθψλ κειψλ ζπλελλφεζηο θαη ζχκπξαμηο ζα επδνθίκεη θαη παξεηείλεην, 

αλακελνκέλεο απφ ηαχηεο επηηπρίαο εηο ηα ινηπά ηεο ρψξαο δσηηθά δεηήκαηα», φπσο ν εθ 

ησλ βνπιεπηψλ Εαλλέηνο αλαθέξεη.
44

 Ήδε αζθνχληαλ πηέζεηο πξνο ηνπο βνπιεπηέο απφ 

ηνλ Σχπν ψζηε ε αληηθψλεζε λα ήηαλ «φισο αιινία ησλ ηέσο λεξνβξάζησλ θαη αλάινγνο 

πξνο ηαο ειπίδαο, αίηηλεο εζρεκαηίζζεζαλ παξά ησ ιαψ, εθ ηεο επηηπρίαο ησλ λέσλ 

βνπιεπηψλ»
45

 αιιά θαη γηα λα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζην δήηεκα ηεο απαιιαγήο απφ 

ην θφξν ππνηειείαο.
46

 Σειηθψο, φπσο ε εθεκεξίδα Δπαγφξαο έγξαςε, ε αληηθψλεζε 

απνηεινχζε «πξφζσπνλ ηειαπγέο» ηνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ λενεθιεγέλησλ 

βνπιεπηψλ,
47

 θαη πξφηππν γηα ηηο επφκελεο ζπλφδνπο ηνπ πκβνπιίνπ.
48

  

  Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ δηαθάλεθε θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αληηθψλεζε.
49

 Παξά ηηο ζπρλέο αληηξξήζεηο ησλ επηζήκσλ κειψλ ηφζν γηα ηε ζθιεξή 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φζν θαη γηα ηηο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηα πεπξαγκέλα ησλ 

                                                             
42 TNA: CO69/16. πλεδξία 15-5-1902. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 

ζζ. 449-460. 
43 Παξφκνηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηελ «αλδξηθσηέξαλ θαη επηηπρεζηέξαλ» αληηθψλεζε ρξεζηκνπνίεζε θαη 

ε εθ. Αιήζεηα, «Γειηίνλ», 10-5-1902. 
44 Γηα ηελ άπνςε ηνπ Εαλλέηνπ βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζει. 460. Παξφκνηα άπνςε είρε θαη ν Αξκνζηήο, 

φπσο ηε δηαηχπσζε πξνο ην ππνπξγείν, ΣΝΑ:CO67/131/24827. Haynes Smith πξνο J, Chamberlain, 

Λεπθσζία 7-6-1902. 
45

 «Words, Words», εθ. Αιήζεηα, 12-4-1902. 
46 «Ση λα πεξηέρε ε αληηθψλεζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 13/26-4-1902. 
47 «Πξφζσπνλ ηειαπγέο», εθ. Δπαγφξαο, 2-5-1902. 
48 «Σν Δζληθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Δπαγφξαο, 3-7-1902. 
49 Οη δηαθσλίεο ήηαλ ειάρηζηεο θαη επηθξάηεζε ε νκνθσλία κεηά απφ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο, βι. «Αη 

ηειεπηαίαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο απαληήζεσο», εθ. Δπαγφξαο (Παξάξηεκα), 4-5-1902. 
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δηαθφξσλ ηκεκάησλ, εληνχηνηο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ βνπιεπηψλ 

νδήγεζε ζηελ έγθξηζε ησλ αξρηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ νιφηεηά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα επίζεκα κέιε επηδίσθαλ λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ αληηθψλεζε 

επίζεηα θαη ραξαθηεξηζκνί, ηδηαίηεξα επηζεηηθνί, ή λα ηξνπνπνηεζεί ην ιεθηηθφ ηεο, ψζηε 

κελ πξνθιεζεί ε αληίδξαζε ηνπ ππνπξγείνπ. Δπίζεο, γηα λα κελ δερηνχλ ηελ πνιηηηθή 

ήηηα πνπ ζα επέθεξε κηα αληηπαξάζεζε, εμέθξαδαλ απιψο ηε δηαθσλία ηνπο, ρσξίο λα 

νδεγνχλ ην δήηεκα ζε ςεθνθνξία. Άμηα πάλησο αλαθνξάο είλαη ε πξνζπάζεηα 

δηθαηνιφγεζεο ησλ εμαγσγψλ αξραηνηήησλ, κε «ζχγρξνλα επηρεηξήκαηα», φπσο 

ζεκεηψλεηαη, θπξηφηεξν απφ απηά ην φηη νη αξραηφηεηεο αλήθνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν.
50

  

 Παξφκνηα ζπδήηεζε έγηλε θαη θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πέξαλ ησλ 

ηαθηηθψλ παξαπφλσλ γηα ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζαλ ηα δηάθνξα 

θπβεξλεηηθά ηκήκαηα, ηέζεθαλ θαη δεηήκαηα θαζαξά αληηπνιηηεπηηθνχ ραξαθηήξα.
51

 

Αξρηθά έγηλε αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (1901), ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επαξρίεο. 

Καηαγγειίεο έγηλαλ ηφζν απφ ηνλ νζσκαλφ βνπιεπηή Dervish Pasha, γηα πξνζπάζεηεο 

θαηαςήθηζήο ηνπ, φζν θαη απφ ηνλ Φ. Εαλλέην, γηα επεξεαζκφ ςεθνθφξσλ κε θαζαξά 

ηνπηθηζηηθά θξηηήξηα (θαινχζαλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπ, ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Μεζανξίαο λα κελ ςεθίζνπλ ηνπο Λαξλαθείο ππνςήθηνπο). χκθσλα κε ηνλ Εαλλέην, 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα παξέκβαζε έπξεπε λα ζεσξείηαη σο πνηληθφ αδίθεκα, ελψ πξφηεηλε 

αθφκα θαη ηε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο. Ζ θπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Αξρηγξακκαηέα, πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη 

απνζηάζεηο απφ ηηο θαηεγνξίεο, θαηαδηθάδνληαο ηέηνηεο ελέξγεηεο, πξνζπαζψληαο φκσο 

ηαπηφρξνλα λα δψζεη πνιηηηθή θάιπςε, δηθαηνινγψληαο ηηο κε έκκεζν ηξφπν.
52

 Σν ζέκα 

πήξε επξχηεξεο δηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ηνπ δηραζκνχ ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, 

φπσο ζα θαλεί πην θάησ.  

Δπηπξφζζεηα, ηέζεθε θαη ην δήηεκα ηεο καθξφρξνλεο θαηνρήο πςειψλ ζέζεσλ απφ 

αμησκαηνχρνπο, κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξρηγξακκαηέα, ν νπνίνο 

                                                             
50 Ζ ζπδήηεζε ηεο αληηθψλεζεο βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/16. πλεδξία 9-5-1902 θ.ε.  
51 Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ζηνλ Σχπν θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθ. Δπαγφξαο, ε νπνία εμέθξαδε ηε 

καρεηηθή αληηπνιηηεπηηθή ηάζε ζην λεζί, εκθαλίδνληαλ ζπρλά άξζξα γηα ηε ζηάζε ησλ δηνηθνχλησλ έλαληη 

ησλ Κππξίσλ, κηιψληαο γηα ηπξαλλία. Βι. ελδεηθηηθά «Σπξαλλία κεζ’ ππνθξίζεσο» θαη «Αδηθήκαηα 

αγγιηθήο θαηνρήο», εθ. Δπαγφξαο, 11-10-1901 θαη 1-11-1901 αληίζηνηρα.  
52 TNA: CO69/16. πλεδξία 15-5-1902. Βι. επίζεο, «Αη θαηά ησλ ππαιιήισλ κνκθαί» θαη «Φεπδείο ππέξ 

ησλ Κππξίσλ δηαβεβαηψζεηο», εθ. Δπαγφξαο, 9-5-1902 θαη 16-5-1902 αληίζηνηρα, «Ζ θαηά ηεο 
Αξρηγξακκαηείαο κνκθή», εθ. Δπαγφξαο Ζκίθπιιν, 11-5-1902 θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 

460-467. 
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θαηείρε ηε ζέζε γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ δέθα εηψλ.
53

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηφζν ηελ 

αδηθία πξνο ηνλ ίδην ηνλ αμησκαηνχρν, αθνχ ζηεξείην ηνπ δηθαηψκαηνο πξναγσγήο, αιιά 

ηαπηφρξνλα, αλαπφθεπθηα, επεξέαδε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην λεζί. Δπηπξφζζεηα, 

ηέζεθε μαλά ην δήηεκα ηεο «παξάλνκεο» ζπκκεηνρήο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο εθινγέο, 

αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Hadji Hafuz Ef., ηεο θπβέξλεζεο λα ζπείξεη 

ηε δηρφλνηα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θάζε θνηλφηεηαο μερσξηζηά.
54

 Ήηαλ κηα πνιχ ζνβαξή 

θαηεγνξία απφ ηνλ νζσκαλφ βνπιεπηή, πνπ απέβιεπε ζηελ θαηαγγειία θαη ηεο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθήο «ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ησλ Βξεηαλψλ. Τπεξαζπηδφκελνο ηελ 

θπβέξλεζε ν ίδηνο ν Αξκνζηήο αλαθέξζεθε ζε θαηαγγειίεο ελαληίνλ ηνπ απφ άηνκα θαη 

ησλ δχν αληηπάισλ ζηξαηνπέδσλ, θάηη πνπ ζεσξνχζε σο απνηέιεζκα ηεο δηρφλνηαο πνπ 

επηθξαηνχζε ζην λεζί, δεηψληαο ηαπηφρξνλα ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ 

επεκεξία ηνπ ηφπνπ. Δληνχηνηο, ηα αηξεηά κέιε, σο έθθξαζε ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπο 

κείσζαλ ηα νδνηπνξηθά ηνπ Αξρηγξακκαηέα θαηά 15 ιίξεο. Ζ πξφζεζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, 

φκσο ήηαλ πην μεθάζαξε θαη δειψζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ ψδν, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ςεθίζκαηνο γηα ην ζπκβφιαην κε ηελ αηκνπιντθή εηαηξεία, φηη ζα ην θαηαςήθηδε σο 

«θίλεζε κνκθήο πξνο ηελ θπβέξλεζε».
55

  

 Ζ αληηπνιηηεπηηθή απηή ζηάζε αθνινπζήζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ. 

Απηή εθθξαδφηαλ κε ηελ θαηαςήθηζε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ θπβέξλεζε, 

λνκνζρεδίσλ, ρσξίο λα ζπδεηεζνχλ θαλ πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο.
56

 Έηζη, λνκνζρεδίσλ πνπ 

ζεσξνχληαλ φηη ζα αχμαλαλ ηελ ηζρχ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ (φπσο ν ηξνπνπνηεηηθφο 

λφκνο γηα ην ζπκςεθηζκφ ησλ αδηθεκάησλ), αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ δελ επηηξάπεθε θαλ ε πξψηε αλάγλσζή ηνπο.
57

 Αληίζεηα, ππεξςεθίδνληαλ, 

ρσξίο πνιιή ζπδήηεζε, λνκνζρέδηα πνπ ζεσξνχληαλ φηη ζα βειηίσλαλ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ, φπσο ην ζρεηηθφ κε ηελ ίδξπζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ. Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, νη αηξεηνί βνπιεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πηεζηηθέο κεζφδνπο ή έζεηαλ πξνυπνζέζεηο γηα λα ππεξςεθίζνπλ έλα 

λνκνζρέδην, φπσο ηελ εθηέιεζε ελφο άιινπ έξγνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε 

                                                             
53 Σν δήηεκα ηεο ζπρλήο κεηάζεζεο αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ αλαθέξζεθε θαη αξγφηεξα, θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηνπο επαξρηαθνχο δηνηθεηέο, αθνχ ε ζπρλή παξακνλή ηνπο ζε κηα επαξρία ηνπο νδεγνχζε 

ζε εθκεηάιιεπζε ηεο εμνπζίαο ηνπο, βι. TNA: CO69/16. πλεδξία 30-5-1902. 
54 TNA: CO69/16. πλεδξία 20-5-1902. Ο Εαλλέηνο, έκκεζα θαηεγνξνχζε ηνλ Αξρηγξακκαηέα, A. Young, 

γηα ζπκκεηνρή ζην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, θάηη πνπ αλαπφθεπθηα ζα επεξέαδε ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ.  
55 Γηα ηε ζρεηηθή αλαθνξά βι. TNA: CO69/16. πλεδξία 29-5-1902.  
56

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη, πξηλ αθφκα ηελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηψλ, ν ηχπνο ζεσξνχζε φηη ηα 

δεκνζηεπκέλα πξνο ζπδήηεζε, λνκνζρέδηα δελ «ελέρνπζη ηη ην ζνβαξφλ ή πξαθηηθφλ (…), ηα πιείζηα 

ηνχησλ ηξνπνπνηνχζη παιαηνχο λφκνπο εμειεγρζέληαο ειαηησκαηηθνχο ελ ηε εθαξκνγή ησλ, ηα δε ινηπά, αλ 

δελ νκηιψζη πεξί αλέκσλ (…) δελ έρνπζηλ σο ζθνπφλ ηελ βειηίσζηλ ηεο νηθηξάο ηεο ρψξαο θαηαζηάζεσο», 
εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 23/8-3-1902. 
57 TNA: CO69/16. πλεδξία 16-5-1902. 
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θαηαςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεσζηψλ, κέρξη ηε δεκηνπξγία 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, σο έλαο κνριφο πίεζεο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.
58

 

 Καηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, αθνινπζήζεθε θαη πάιη ε απνξξηπηηθή 

πνιηηηθή πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Εαλλέην, ζα εμππεξεηνχζε ηελ εληνιή γηα βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ δφζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο. Απηή ζα εθθξαδφηαλ κέζσ ηεο απφξξηςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ηελ αλαγθαζηηθή επηβνιή ηνπ κέζσ Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ, κε απψηεξν ζηφρν λα 

δηαθαλεί μαλά ν απνιπηαξρηθφο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ. Ο Εαλλέηνο ηφληζε ηελ 

απζηεξή θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ Βξεηαλψλ, ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, αιιά 

θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο, πνπ επηζπκνχζαλ λα δηνηθήζνπλ ην λεζί ρσξίο νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηελ Απηνθξαηνξία, νδεγψληαο ην ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνπ καξαζκφ.
59

 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηνίθνπο αιιά θαη ηα ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά έμνδα γηα ηε δηνίθεζε, πνπ πξνθαινχζαλ ηε 

δπζαξέζθεηα ησλ Κππξίσλ.
60

 Δληνχηνηο, σο πξψην βήκα ςεθίζηεθαλ κηθξέο κεηψζεηο ζηα 

θνλδχιηα νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ψζηε λα γίλεη εκθαλήο ε δπζαξέζθεηα ησλ αηξεηψλ κειψλ 

απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο.
61

 

 Ζ ιήμε ηεο λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, πξνθάιεζε δηάθνξα 

ζρφιηα ζηνλ Σχπν. Σα θηινθηηηαθά θχιια αλαγλψξηδαλ ηελ αδπλακία ησλ αηξεηψλ κειψλ 

λα επηηειέζνπλ ζεκαληηθφ έξγν, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, αλ θαη 

ηφληδαλ ηε βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ έληνλε αληηπνιηηεπηηθή 

ζηάζε πνπ αθνινπζνχζαλ ηα λέα κέιε.
62

 Οη θεξπλεηαθέο εθεκεξίδεο ηφληδαλ ηελ 

αληθαλφηεηα ησλ βνπιεπηψλ λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ή λα παξάμνπλ έξγν, ελψ ηνπο 

θαηεγνξνχζαλ θαη γηα ην άιινζη πνπ έδηλαλ ζηελ θπβέξλεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πκβνχιην.
63

       

Οη δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ γηα ηελ Κχπξν ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, 

πξνθάιεζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο, φπσο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, κε απνηέιεζκα ηελ 

εηνηκαζία ππνκλήκαηνο απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο. ηηο 44
 
παξαγξάθνπο ηνπ ηέζεθαλ 

ηξία θχξηα δεηήκαηα: ν θφξνο ππνηειείαο, νη αξραηφηεηεο θαη ην ελσηηθφ αίηεκα, 

                                                             
58 TNA: CO69/16. πλεδξία 9-7-1902. Ζ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σξάπεδαο αλαβιήζεθε θαη πάιη, φπσο ν 

Αξκνζηήο ελεκέξσζε ηνπο βνπιεπηέο ζε ζπλάληεζή ηνπο ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, βι. εθ. Αιήζεηα, 8-2-

1902 θαη 26-4-1902, αιιά θαη επίζεκα, κέζσ ηεο The Cyprus Gazette, αξ.726, 9-5-1902, ιφγσ αθχξσζεο 

ηεο ζπκθσλίαο.    
59 Δλδεηθηηθφ είλαη ην άξζξν ηεο εθ. Δπαγφξαο, 8-11-1901, κε ηίηιν «Ο θφξνο παξ’ άιινηο θαη παξ’ εκίλ». 
60

 TNA: CO69/16. πλεδξίεο 3, 4 θαη 5-6-1902. 
61 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Γαζνλνκείνπ, TNA:CO69/16. πλεδξίεο 4 θαη 14-7-1902.   
62 Βι. ελδεηθηηθά ηα άξζξα «Ο Απνινγηζκφο», εθ. Αιήζεηα, 5-7-1902, «Οη βνπιεπηαί καο θαη ην έξγνλ ησλ», 

εθ. Αιήζεηα, 12-7-1902, «Σν Δζληθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Δπαγφξαο, 11-7-1902, «Ζ λνκνκαλία ησλ», εθ. 
Δπαγφξαο, 25-7-1902. 
63 «Ζ ιήμηο ηεο πλφδνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6/19-7-1902. 
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παξνπζηάδνληαο ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο.
64

 Παξάιιεια, ν Υξ. ψδνο, ν 

νπνίνο κεηά θαη ηελ επηηπρή έγθξηζε ηνπ ελσηηθνχ ςεθίζκαηφο ηνπ, είρε αλαιάβεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, είρε ζπλάληεζε κε ηνλ Αξκνζηή, ζηελ 

νπνία έζεζε, αλάκεζα ζε άιια, θαη ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ αλαθνπθηζηηθψλ έξγσλ. Ο 

Haynes Smith επηζήκαλε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ηφζν ζηελ θπβέξλεζε, φζν 

θαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζην λεζί ε ζθιεξή ζηάζε ησλ 

ειιήλσλ κειψλ θαη ε επηκνλή ηνπο ζην ελσηηθφ αίηεκα.
65

 Απηή ε άπνςε, φζν θαη ε ζηάζε 

αλψηεξσλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο (επεηζφδηα 

Chamberlayne θαη Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ), φμπλαλ πεξαηηέξσ ηα 

πνιηηηθά πλεχκαηα.  

  Ζ επφκελε ζχλνδνο ηνπ πκβνπιίνπ ζπγθιήζεθε ζηα ηέιε Απξηιίνπ 1903. ηελ 

ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία ν Αξκνζηήο, πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλαθνξψλ ζηε γεσξγηθή 

παξαγσγή θαη ην εκπφξην, πνπ πιήγεθαλ απφ ηελ αλνκβξία, θαη ζηα κέηξα πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην ππνπξγείν γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

(αλαβνιή είζπξαμεο θνξνινγηψλ, δάλεηνο ζπφξνο θιπ), παξνπζίαζε ηα εθηειεζζέληα έξγα 

θαη ηελ  εξγαζία ησλ ηκεκάησλ ην πξνεγεζέλ έηνο. Χο έλα ηξφπν επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζεσξνχζε θαη ηελ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σξάπεδαο, κε λέα φκσο δνκή. Αλ θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ λφκσλ ήηαλ επεθηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ήδε ςεθηζζέλησλ λφκσλ, 

εηζήγαγε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα δεηήκαηα φπσο ε επαηηεία θαη ε δηαηήξεζε θαη 

επέθηαζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Αμηνπξφζεθηε πάλησο ήηαλ ε αλαθνξά ηνπ ζε μέλνπο 

επελδπηέο πνπ επηζπκνχζαλ λα επελδχζνπλ ζηελ Κχπξν, ηδηαίηεξα ζηε κεηαιιεπηηθή 

βηνκεραλία, δήηεκα φκσο πνπ έπξεπε πξψηα λα ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά. Ζ πξφηαζε ηνπ 

απηή εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πξν νθηακελίαο (Αχγνπζην 1902) αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ 

ψδν φηη, ηα μέλα θεθάιαηα παξαθσιχνληαλ λα επελδπζνχλ ζηελ Κχπξν ιφγσ ηνπ 

ελσηηθνχ θηλήκαηνο.
66

 

                                                             
64 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 505-522. Σν ππφκλεκα δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο θαη ζηνλ Σχπν, 

βι. ελδεηθηηθά «Σν ππφκλεκα ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ ηεο Κχπξνπ πξνο ην επί ησλ Απνηθηψλ ππνπξγείνλ», 

εθ. Δπαγφξαο, 20-2-1903 θ.ε., «Οη Βνπιεπηαί πξνο ηνλ ππνπξγφλ», εθ. Αιήζεηα, 7-3-1903 θ.ε. 
65 «Σα γεληθά δεηήκαηα ηνπ ηφπνπ θαη αη δηαζέζεηο ηεο θπβεξλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 24-8-1902 θαη 

«Δπίζεκνο αλαγλψξηζηο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο», εθ. Δπαγφξαο, 29-8-1902. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ Αξκνζηή 

βι. «Δπί ησλ δειψζεσλ ηνπ Αξκνζηνχ» θαη «Ζ δπζεηεξία θαη ηα κέηξα ηεο Κπβεξλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 

31-8-1902. Σελ άπνςή ηνπ ν Αξκνζηήο αλαίξεζε ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ην επφκελν έηνο, φηαλ 

αλαθέξζεθε ζηα αηηήκαηα μέλσλ επελδπηψλ πνπ επηζπκνχζαλ λα επελδχζνπλ ζην λεζί, βι. ΣΝΑ: CO69/17. 

πλεδξία 29-4-1903. 
66 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 29-4-1903. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε ζην Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 533-537. Ο 

ιφγνο ηνπ Αξκνζηή ζεσξήζεθε σο κηα «πεδφηεξε» επαλάιεςε πξνεγνχκελσλ ελαξθηήξησλ νκηιηψλ, ζηηο 
νπνίεο «νπδείο πιένλ απνδίδεη θαη ηελ ειαρίζηελ θαλ ζεκαζίαλ», βι. «Δπί ηνπ ιφγνπ ηνπ Αξκνζηνχ», εθ. 

Αιήζεηα, 25-4-1903. 
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 Ζ αληηθψλεζε
67

 ήηαλ καθξνζθειέζηαηε θαη, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, ηδηαίηεξα 

επηζεηηθή. Οη βνπιεπηέο, αθνχ εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε κε ιήςε κέηξσλ 

απφ ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία αγλφεζε, νπζηαζηηθά, ηηο πξνηάζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ην 

γεγνλφο φηη, αθφκα θαη ηα εθηειεζζέληα έξγα έγηλαλ κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο, ηφληζαλ φηη, αθφκε θαη γηα ην δάλεην ζπφξν πνπ παξαρσξήζεθε ζηνπο αγξφηεο, 

ππήξμε άκεζν φθεινο γηα ηελ θπβέξλεζε. Δληνχηνηο, αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία ηεο 

παξαρψξεζεο κηθξνδαλείσλ 20,000 ιηξψλ πξνο ηνπο γεσξγνχο, πξάμε πνιχ ππνβνεζεηηθή 

γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε, θαη ηεο αλαβνιήο είζπξαμεο νξηζκέλσλ θφξσλ. Σν 

πκβνχιην εμέθξαζε πξνζπκία γηα κειέηε ησλ πξνηεηλφκελσλ λνκνζρεδίσλ, αιιά ηφληζε 

ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εηζαγσγήο λνκνζρεδίσλ πνπ είραλ ήδε 

θαηαςεθηζηεί, θαη γηα ηελ πνιπλνκία. Σέινο, νη αηξεηνί βνπιεπηέο αλαθέξζεθαλ ζηε ζηγή 

πνπ ηεξνχζε ε θπβέξλεζε ζηα δηάθνξα αηηήκαηα, ςεθίζκαηα θαη ζπζηάζεηο ησλ 

θαηνίθσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην θφξν ππνηειείαο, ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ 

ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, ηνλ δηνξηζκφ μέλσλ ππαιιήισλ ζηελ θπβέξλεζε θιπ, 

ζεσξψληαο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν παξαγθσληδφηαλ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Σέινο 

έζεζαλ θαη ην ελσηηθφ αίηεκα, φπσο ζα αλαιπζεί αιινχ.  

Ζ αληηθψλεζε πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ ζην θηινθηηηαθφ ηχπν, αθνχ έζηγε φια ηα 

ζνβαξά δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ, ελψ αληίζεηα ε θηινθεξπλεηαθή Φσλή ηεο Κχπξνπ 

επηθεληξψζεθε ζηελ απμεκέλε εηνηκαζία λνκνζρεδίσλ απφ ηελ θπβέξλεζε, ηα νπνία, 

αθνχ εγθξίλνληαλ ζα επέθεξαλ θαη αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηνπο 

θαηνίθνπο, ππνλνψληαο έκκεζα θαη πάιη ησλ επζχλε ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ πνιηηηθή 

απηή.
68

 

Ζ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ επεηζνδηαθή 

θαη καθξά, ιφγσ ηνπ επηζεηηθνχ ηεο ιφγνπ.
69

 Ζ κεγάιε ηεο έθηαζε αλάγθαζε ην 

πκβνχιην λα αξρίζεη ηε ζπδήηεζή ηεο, ρσξίο ην πξνζρέδηφ ηεο λα έρεη νινθιεξσζεί, ελψ 

ηα επίζεκα κέιε ηφληζαλ απφ ηελ αξρή ηελ αληίζεζή ηνπο γηα ηε γιψζζα θαη ηηο 

εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ, αιιά θαη γηα ηελ θξηηηθή πνπ γηλφηαλ ζηελ θπβέξλεζε 

γηα ηα εθηειεζζέληα έξγα. Αληίζεηα, ηα αηξεηά κέιε ζεσξνχζαλ φηη ηφζν ηα έξγα πνπ 

έγηλαλ, φζν θαη ε βνήζεηα πξνο ηνπο θαηνίθνπο, δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ε ζθιεξή 

γιψζζα ήηαλ ε κφλε πνπ κπνξνχζε λα εθθξάζεη ηα αηζζήκαηα ησλ Κππξίσλ. Οη 

                                                             
67

 Γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 8-5-1903. Γηα ηελ ειιεληθή ηεο κεηάθξαζε βι. Φ. 

Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 537-546. 
68 Βι. «Δπηαλεζηαθή Βνπιή ελ Κχπξσ», εθ. Δπαγφξαο, 26-4-1903 θαη «Οη λφκνη», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

19/2-5-1903. 
69 Ζ ζπδήηεζε άξρηζε ζηηο 5-5-1903 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 8 ηνπ ίδηνπ κήλα, βι. ηηο ζρεηηθέο ζπλεδξίεο ζην 

ΣΝΑ: CO69/17.  
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παξάγξαθνη πνπ αθνξνχζαλ ηα θνηλά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ εγθξίλνληαλ κε ηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο, αλ θαη νη Σνχξθνη επηζπκνχζαλ ηε ρξήζε επηφηεξσλ ηφλσλ.     

Παξά ηελ αληηπαξάζεζε πνπ πξνθιήζεθε, ηδηαίηεξα γηα ηελ αλαθνξά ζην ελσηηθφ 

δήηεκα, πνπ εθπήγαδε απφ ηα εζληθά αηζζήκαηα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ε 

ζπλεξγαζία ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο ςήθηζεο ησλ δηάθνξσλ λνκνζρεδίσλ, είρε σο ζηφρν ην 

θνηλφ θαιφ ησλ θαηνίθσλ. Δληνχηνηο, νη ζπκκαρίεο ησλ βξεηαλψλ θαη ησλ ηνχξθσλ 

βνπιεπηψλ απμήζεθαλ, ζε λνκνζρέδηα ήζζνλνο ζεκαζίαο, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Παξ’ φια απηά, νη ςήθνη ηνπο δελ ππεξίζρπαλ πάληνηε, ιφγσ ησλ 

ζπρλψλ απνπζηψλ ηνπ Γηεπζπληή Γεσξγίαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο 

ησλ ειιεληθψλ κειψλ,
70

 νη νπνίνη δελ ελέθξηλαλ λνκνζρέδηα πνπ επέβαιιαλ αχμεζε 

θνξνινγηψλ.
71

 Αληίζεηα, γηα ζνβαξά δεηήκαηα, γηα ηα νπνία ζα επεξεάδνληαλ θαη 

δηθαηψκαηα ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, φπσο ην λνκνζρέδην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πδαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ζπκκαρνχζαλ κε ηνπο Έιιελεο, θαηαςεθίδνληάο ηα.
72

 Ήηαλ κηα ζπλεηδεηή 

επηινγή ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζηα επίζεκα κέιε, ππνζηεξίδνληαο 

ηηο απφςεηο ηνπο ζε ειάζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ 

επηζήκσλ κειψλ ζηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη αηηήκαηα. Απηή ε δηαπίζησζε εληζρχεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη, ζηα λνκνζρέδηα ηα νπνία ππεξςήθηδαλ καδί κε ηνπο Βξεηαλνχο, δελ 

επηρεηξεκαηνινγνχζαλ, φπσο έπξαηηαλ νη Έιιελεο, νη νπνίνη ηα θαηαςήθηδαλ. Ζ ζηάζε 

ηνπο είρε άκεζε ζπλάξηεζε, βέβαηα, κε ηε βαζκηαία άλνδν ηνπ εζληθηζκνχ θαη ζηηο δχν 

θνηλφηεηεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θξεηηθή επαλάζηαζε θαη ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν, 

κφιηο έμη ρξφληα πξηλ. 

Ζ αληίθαζε απηή θάλεθε θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην αλαζεσξεηηθφ λνκνζρέδην γηα 

ηνπο θνηλνηάξρεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ηα φια αηξεηά κέιε πξφηεηλαλ ηελ θαηαςήθηζή 

ηνπ, δεηψληαο ηελ επαλαθνξά ηεο εθινγήο ησλ κνπθηάξεδσλ, αθνχ ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

δηνξηζκνχ ηνπο απνδείρηεθε ιαλζαζκέλν. Οη ηνχξθνη βνπιεπηέο φκσο επαλέθεξαλ ην 

δήηεκα γηα δηνξηζκφ μερσξηζηνχ κνπθηάξε, κε πιήξεηο εμνπζίεο θαη γηα ηε κεηνςεθνχζα 

θνηλφηεηα θάζε ελνξίαο ή ρσξηνχ, πνπ ζα δηαρεηξηδφηαλ ηα δηθά ηεο δεηήκαηα.
73

  

Σν δήηεκα ηεο θαηαςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα δεισζεί κε έληνλν 

ηξφπν ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ θπβέξλεζε, ηέζεθε θαη πάιη πξνο ζπδήηεζε, 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ πκβνπιίνπ λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν. Ο Εαλλέηνο 

ζηήξημε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αθελφο ζηελ ελέξγεηα ηεο θπβέξλεζεο ην πξνεγνχκελν 

                                                             
70

 Βι. ελδεηθηηθά ην λνκνζρέδην γηα ηε ζπνγγαιηεία θαη ην ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην γηα ην ζπκςεθηζκφ 

ησλ αδηθεκάησλ ζην ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 15-5-1903, αθφκα θαη ηελ αλαβνιή γηα εμέηαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 18-5-1903. 
71 Ζ πνιηηηθή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ επηθξνηήζεθε απφ ηελ εθ. Αιήζεηα, 9-5-1903, ζην άξζξν «Μεηά ηαο». 
72 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 20-5-1903. 
73 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 15-5-1903. 
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έηνο λα αγλνήζεη ηελ θαηαςήθηζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηνπο Δπφπηεο Παηδείαο, 

θαηαβάιινληαο θαλνληθά ηε κηζζνδνζία ηνπο, αθεηέξνπ ζηε ζπλέρηζε ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο. Τπέξ ηεο θαηαςήθηζεο ςήθηζε ηφζν ν Θενδφηνπ, ν νπνίνο ηελ ραξαθηήξηζε 

«εηιεκκέλελ θαη πξναπνθαζηζκέλελ», δειψλνληαο φηη ζα αθνινπζνχζαλ θαη άιια κέηξα 

αληίδξαζεο, φζν θαη ν ψδνο. Δληνχηνηο, θαίλεηαη φηη δελ είραλ ελεκεξσζεί φια ηα 

ειιεληθά κέιε, αθνχ ν Ρψζζνο δήισζε άγλνηα γηα ηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, 

εθθξάδνληαο ηελ έθπιεμή ηνπ. Οη ππφινηπνη έιιελεο βνπιεπηέο δελ ππνζηήξημαλ ηελ 

θαηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ, ζεσξψληαο ηελ ελέξγεηα απηή σο έλα 

πνιχ «βίαην θαη επαλαζηαηηθφ κέηξν», ην νπνίν ρξεηαδφηαλ θαη ηελ αληίζηνηρε ππνζηήξημε 

ησλ θαηνίθσλ. Έηζη, πξφηεηλαλ ηελ απφξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ, γηα αθφκα έλα 

ρξφλν, ψζηε λα δνπλ θαη ηηο θπβεξλεηηθέο αληηδξάζεηο. Παξφκνηα άπνςε είραλ θαη ηα 

νζσκαληθά κέιε, αληηδξψληαο ζηελ αλαθνξά ζην θφξν ππνηειείαο. Σειηθψο, ε πξψηε 

αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ εγθξίζεθε, ελψ δηαθάλεθε ε έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ κειψλ γηα ιήςε «επαλαζηαηηθψλ κέηξσλ».
74

 

Σν δήηεκα επαλήιζε, φπσο εμάιινπ ήηαλ θαη ε απφθαζε, ην επφκελν έηνο, νπφηε ν 

Εαλλέηνο πξφηεηλε θαη πάιη ηελ απφξξηςε ζπλνιηθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο «πνιηηηθφο ζεηζκφο» θαη λα γλσζηνπνηεζεί, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ην 

πξφβιεκα ζην Λνλδίλν. Ηδηαίηεξα ηφληζε ηελ χπαξμε πεξηζζεχκαηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

58,000 πεξίπνπ ιηξψλ εηεζίσο, πνζφ πνπ αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε θπβέξλεζε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ λεζηνχ, εληνχηνηο επέβαιιε λέεο θνξνινγίεο.
75

 Ζ πξφηαζε πξνθάιεζε θαη 

πάιη δηρνγλσκία αλάκεζα ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, κε ηνλ Ρψζζν λα ηνλίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα «θαηάξξεπζεο νιφθιεξνπ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο», ππνλνψληαο ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ πκβνπιίνπ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε θαηαςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ ζα είρε θαλέλα πξαγκαηηθφ φθεινο, αθνχ ε θπβέξλεζε είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνλ επηβάιεη κε Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ. Πξφηεηλε, φπσο θαη ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν, ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη ηελ θαηαςήθηζε 

κφλν ησλ θνλδπιίσλ κε ηα νπνία ππήξρε δηαθσλία, θαη ηελ εηνηκαζία, παξάιιεια, 

ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο. Ο Θενδφηνπ αληηπαξέβαιε φηη ε κέζνδνο απηή είρε 

                                                             
74 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 21 θαη 22-5-1903. Σειηθά, ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

θαηαςήθηζαλ κφλν ηξεηο βνπιεπηέο (Εαλλέηνο, Θενδφηνπ, ψδνο), θαη έηζη αθνινχζεζε ε ζπδήηεζε ησλ επί 

κέξνπο θνλδπιίσλ. Βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζει. 558. ην άξζξν «Ζ πνξεία ησλ 

βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 16-5-1903, θαηαγξάθεθε ε απνγνήηεπζε πνπ πξνθάιεζε ε θαηαςήθηζε ηεο 

πξφηαζεο απφξξηςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη ε δηάζπαζε ηνπ θνηλνχ, κέρξη ηφηε, κεηψπνπ ησλ 

(θηηηαθψλ) ειιήλσλ κειψλ, ελαληίνλ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο.  
75 Γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ Εαλλέηνπ βι. ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 28-4-1904. Αθνξκή ήηαλ έλα ηδηαίηεξα 

θαπζηηθφ άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Times ηνπ Λνλδίλνπ, ηφζν γηα ηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο έλαληη ησλ 

αηηεκάησλ ησλ αηξεηψλ κειψλ, φζν θαη αληίζηξνθα. Βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 585-592, φπνπ θαη ε 
πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπο. Βι. επίζεο «Δπί ηνπ άξζξνπ ησλ “Σάηκο”», εθ. 

Αιήζεηα, 16-4-1904. 
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ήδε δνθηκαζηεί θαη απνηχρεη, ελψ πξφηεηλε θαη άιια, πην ζθιεξά κέηξα, φπσο ηελ 

παξαίηεζε ησλ βνπιεπηψλ θαη ηελ άξλεζε πιεξσκήο θφξσλ, σο κέηξσλ πίεζεο πξνο ηελ 

θπβέξλεζε.
76

 Σα αθξαία κέηξα ππνζηήξηδε θαη ε εθεκεξίδα Αιήζεηα, ε νπνία εμέθξαζε 

θαη πάιη ηελ απνγνήηεπζή ηεο γηα ηα εκίκεηξα πνπ ιήθζεθαλ.
77

 Ζ ζπδήηεζε θαλέξσζε 

θαη πάιη ηε δηρνγλσκία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε κεηξηνπαζείο θαη 

αδηάιιαθηνπο, αιιά θαη ηελ έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο γηα ιήςε ξηδνζπαζηηθψλ κέηξσλ. 

Σελ ππνζηήξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αλέιαβαλ ηα 

νζσκαληθά κέιε, πέξαλ ησλ επηζήκσλ. Ο Dervish Pasha ππνζηήξημε φηη ππήξρε λνκηθή 

ππνρξέσζε ππεξςήθηζήο ηνπ, αθνχ ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είηε 

απέξξεαλ απφ ζπκθσλίεο, ή Γηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ, είηε απφ λφκνπο, θαη άξα ε 

θαηαςήθηζή ηνπ ζα ήηαλ παξάλνκε, πξνηείλνληαο θαη απηφο ηελ απφξξηςε ελφο 

θνλδπιίνπ, ψζηε λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο.
78

 Σειηθά, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ ηαθαιιή, εγθξίζεθε ςήθηζκα κε ην νπνίν νξηζκέλα πνζά ηα νπνία ζα 

αθαηξνχληαλ απφ ην Αθξηδηθφ Σακείν γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (ιηκεληθέο βειηηψζεηο, 

πξφιεςε αζζελεηψλ ζηα δέληξα θιπ) ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, χζηεξα 

απφ έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ.
79

 

Παξφκνηα ζηάζε ηεξήζεθε θαη θαηά ηελ εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1905, κε ζηφρν λα γίλνπλ γλσζηά ζηελ θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν ηα 

ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη φρη λα πξνθιεζνχλ πξνζθφκκαηα ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε. 

Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη φρη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ, δειαδή ην θφξν ππνηειείαο. 

Οη έιιελεο βνπιεπηέο ζεσξνχζαλ απαξάδεθην ην γεγνλφο λα ζεζκνζεηνχληαη λέεο 

θνξνινγίεο γηα αλαπηπμηαθά έξγα, ελψ ην πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ρξεζηκνπνηείην γηα κηα ππνρξέσζε πνπ επηβιήζεθε ην 1878 ζην λεζί. χκθσλα κε ηνλ 

εηζεγεηή ηεο απφξξηςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ. Θενδφηνπ - ν Εαλλέηνο είρε απνρσξήζεη  

απφ ηελ Κχπξν γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο- αθνχ ηα άιια κέηξα πνπ ιήθζεθαλ (ςεθίζκαηα, 

πξεζβεία, ππνκλήκαηα) απέηπραλ, ην κέηξν απηφ ζα ήηαλ ε έζραηε ιχζε πξηλ ηελ 

παξαίηεζε ζχζζσκνπ ηνπ πκβνπιίνπ σο αληίδξαζε ζηε ζπλέρηζε ηεο επηβνιήο ηεο 

επηβάξπλζεο. Δληνχηνηο, κεηά απφ παξέκβαζε ηφζν ηνπ ψδνπ, φζν θαη δηαβεβαηψζεηο 

                                                             
76

 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 28-4-1904 θ.ε. 
77 «Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 30-4-1904.  
78 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 29-4-1904. 
79 Γηα ην ςήθηζκα βι. ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 3-5-1904. Ζ αξρηθή πξφηαζε ήηαλ λα ηεζεί σο φξνο ε 
ζπκπεξίιεςε ησλ πνζψλ απηψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ηνλ ππνπξγφ ψζηε λα κελ θαηαςεθηζηεί, θάηη πνπ 

απνθεχρζεθε κεηά θαη απφ ηηο θπβεξλεηηθέο πξνηξνπέο. ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 2-5-1904.   
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ηνπ Αξκνζηή, ε πξφηαζε απνζχξζεθε, φπσο ζα θαλεί ζην ζρεηηθφ κε ην θφξν ππνηειείαο 

ππνθεθάιαην.
80

  

Ζ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ θαη’ άξζξν ζπδήηεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1903. Ήδε απφ ην πξψην θνλδχιη, ην ζρεηηθφ κε ηνλ Αξκνζηή, 

αηξεηνί βνπιεπηέο, κε πξνεμάξρνληα ηνλ ψδν, ηφληζαλ ηελ παξαδνμφηεηα ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο έλαληη ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία επέβαιιε κέζσ δηαηαγκάησλ 

λνκνζρέδηα πνπ είραλ ήδε απνξξηθζεί απφ απηφ. Αμηνπξφζεθηε πάλησο είλαη ε 

αλαθνινπζία ιφγσλ θαη πξάμεσλ ησλ Οζσκαλψλ, νη νπνίνη ελψ δήισλαλ φηη ζα 

ππνζηήξηδαλ κεηψζεηο ζε νξηζκέλα θνλδχιηα, ηειηθά ζπκκαρνχζαλ κε ηα επίζεκα κέιε, 

θαηαςεθίδνληάο ηηο, πξνζπαζψληαο λα ζπκπιεχζνπλ κε απηνχο.
81

 

Σα ειιεληθά κέιε αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηηο αδηθίεο θαηά ηηο πξνζιήςεηο ζηε 

δεκφζηα ππεξεζία, φπνπ πξνηηκνχληαλ Βξεηαλνί αληί Κππξίσλ, κε κηζζνχο πνιχ 

πςειφηεξνπο απφ απηνχο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο ηειεπηαίνπο,
82

 φπσο θαη Σνχξθνη 

έλαληη ησλ Διιήλσλ κε απνηέιεζκα, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, λα ήηαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξνη.
83

 Παξφκνηα αηηήκαηα έζεηαλ βέβαηα θαη ηα νζσκαληθά κέιε κε θάζε 

επθαηξία, ηνλίδνληαο ηε κεησκέλε εθπξνζψπεζε νκνζξήζθσλ ηνπο ζηε δεκφζηα ππεξεζία, 

φπνπ πξνηηκνχληαλ ρξηζηηαλνί (ελδεηθηηθά αλέθεξαλ φηη ζηηο επαξρηαθέο δηνηθήζεηο, πέξαλ 

ησλ κνπδήξηδσλ, απφ ηνπο 28 ππαιιήινπο, κφλν δχν ήηαλ Οζσκαλνί, νη νπνίνη ιάκβαλαλ 

θαη ηνπο ρακειφηεξνπο κηζζνχο).
84

 

Οη ελέξγεηεο βέβαηα απηέο δελ ήηαλ άζρεηεο κε ηηο εζληθέο επαηζζεζίεο ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αίηεκα ηνπ Η. Κπξηαθίδε, ν νπνίνο δήηεζε φπσο νη 

κεηαθξάζεηο ησλ αγνξεχζεσλ ζην πκβνχιην απφ ηα αγγιηθά λα γίλνληαλ πξψηα ζηα 

ειιεληθά θαη φρη ζηα ηνπξθηθά, φπσο γηλφηαλ σο ηφηε, κε ην αίηεκά ηνπ λα ζηεξίδεηαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ειιήλσλ κειψλ, θάηη πνπ δελ αληηκεηψπηζε νπνηαδήπνηε αληίδξαζε 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
85

 Οη Σνχξθνη βνπιεπηέο, φκσο, ηελ επφκελε κέξα απέζηεηιαλ 

επηζηνιή ζηνλ Αξκνζηή, κε ηελ νπνία δεηνχζαλ λα παξακείλεη ε ζεηξά κεηάθξαζεο σο 

είρε, επαλαβεβαηψλνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζην έξγν ηεο 

θπβέξλεζεο. Ο Αξκνζηήο, αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο απνθάζηζαλ λα ζπλερηζηεί ε επηθξαηνχζα πξαθηηθή, αθνχ 

                                                             
80 Γηα ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο βι. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 21-3-1905 θ.ε. Σν κφλν θνλδχιη ζην νπνίν 

πξνηάζεθε κείσζε, σο αληίδξαζε θαη πάιη ζην δηνξηζκφ ησλ Δπνπηψλ Παηδείαο, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, 

ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηελ Δθπαίδεπζε. 
81 Βι. ελδεηθηηθά ηηο κεηψζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην θνλδχιη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ 

Σκήκαηνο, ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξίεο 9 θαη 16-5-1904 αληίζηνηρα. 
82 Σν ζπγθεθξηκέλν αίηεκα έζεηε ζπρλά θαη ν Σχπνο ηεο επνρήο, βι. ελδεηθηηθά «Καηάθσξνο αδηθία» θαη 

«Σν δήηεκα ησλ ηζαγελψλ ππαιιήισλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 20/2-1-1904 θαη 6/19-3-1904 αληίζηνηρα. 
83 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 25-5-1903. 
84 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 16-4-1907. 
85 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 11-6-1903. 
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δελ βξέζεθε νπνηαδήπνηε πξφλνηα γηα ην αληίζεην.
86

 Γελ απνθιείεηαη νη ηνχξθηθεο 

δηαβεβαηψζεηο ζπκκαρίαο λα δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηνπ Αξκνζηή, 

αληί ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αηξεηψλ κειψλ. Δίρε πξνεγεζεί ε δήισζε ηνπ 

κεηξηνπαζνχο, σο ηφηε, Hadji Hafouz Ef., ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηνπο Έιιελεο, θπξίσο εμαηηίαο ησλ εζληθψλ ηνπο αηζζεκάησλ, 

αιιά θαη ηεο πίεζεο πνπ αζθείην ζε απηνχο απφ ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο.
87

 

Παξφκνην αίηεκα κε ην πην πάλσ ηέζεθε απφ ηνλ Νηθνιαΐδε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε 

γηα ην λνκνζρέδην πεξί νρεκάησλ θαη νδηθψλ θαλνληζκψλ, φηαλ δήηεζε φπσο ε ειιεληθή 

γιψζζα πξνεγείηαη ηεο ηνπξθηθήο, ηφζν ζηνπο λφκνπο, φζν θαη ζηα ινηπά έγγξαθα θαη 

πηλαθίδεο, ιφγσ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Οη κσακεζαλνί, δηαθσλψληαο, 

ππνζηήξημαλ φηη ε κέζνδνο απηή είρε ζεζκνζεηεζεί απφ ηνπο Οξγαληθνχο Καλνληζκνχο 

πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ θαη ην ίδην ην Γηάηαγκα ηνπ 1883. Με ηελ 

πξφηαζε δηαθψλεζαλ θαη νη Βξεηαλνί, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ βάζηκν ην αίηεκα, αιιά 

ηφληζαλ φηη έπξεπε λα ηεζεί κε πην επίζεκν ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα απνζπξζεί απφ ηνλ 

εηζεγεηή ηνπ.
88

  

Αληίζεηα, θνηλφ έδαθνο ζπλεξγαζίαο εληνπηδφηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαλψο 

θαηαπαηνχληαλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα ησλ θαηνίθσλ, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα 

ζπλδεζνχλ, άκεζα ή έκκεζα κε εζληθά δεηήκαηα.
89

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, κεζνχζεο 

ηεο αληηπαξάζεζεο γηα ην ελσηηθφ αίηεκα, νη αηξεηνί βνπιεπηέο ζπλεξγάζηεθαλ θαη 

θαηαςήθηζαλ ην λνκνζρέδην γηα ηελ απφθηεζε γεο, ελψ νη νζσκαλνί βνπιεπηέο 

δηαζπάζηεθαλ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ρξεσζηψλ.
90

 Ζ ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ ζπλερίζηεθε, κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηαςήθηζε φισλ ζρεδφλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ θπβέξλεζε λνκνζρεδίσλ,
91

 αθφκα 

θαη απηψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα, αιιά, κε ηε κνξθή πνπ πξνηείλνληαλ δελ ζα 

εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ, φπσο θαη ηελ έγθξηζε λνκνζρεδίσλ πνπ νη 

ίδηνη θαηέζεηαλ, παξά ηηο αληίζεηεο επίζεκεο ςήθνπο.
92

 ηα πιαίζηα απηά εγθξίζεθαλ 

νκφθσλα θαη δηάθνξα ςεθίζκαηα κνκθήο ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο 

                                                             
86 Γηα ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία βι. ΚΑΚ: SA1:1655/1903. 
87 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 5 θαη 10-6-1903. Γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βι. Φ. Εαλλέηνο, 

Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 558-562. 
88 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 9-5-1904. 
89 Βι. ελδεηθηηθά ηε κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ην ηεισλείν, κε ηηο θνηλέο ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο, ΣΝΑ: 

CO69/17. πλεδξία 17-6-1903. 
90 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 19-6-1903. 
91 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηε ζπλεδξία ηεο 25εο Ηνπλίνπ 1903, ηξία απφ ηα έμη λνκνζρέδηα θαηαςεθίζηεθαλ, 

έλα (ηξνπνπνηεηηθφ) εγθξίζεθε νκφθσλα θαη ησλ ππνινίπσλ δχν αλαβιήζεθε ε ζπδήηεζή ηνπο, βι. ΣΝΑ: 
CO69/17. 
92 Βι. ελδεηθηηθά ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 29-6-1903. 
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ελέξγεηέο ηεο γηα ηα ιηκεληθά έξγα ζηελ Ακκφρσζην, θιπ.
93

 Ζ ζπλεξγαζία απηή 

επηδησθφηαλ θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, αθνχ κέζσ απηήο ζα 

κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ κέηξα πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
94

  

Έληνλε θξηηηθή θαηά ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο αζθήζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε 

γηα ην ςήθηζκα ηνπ ηαθαιιή γηα ηα βννεηδή. Ο έιιελαο βνπιεπηήο θαηέθξηλε ηε 

βξεηαληθή θνξνινγηθή πνιηηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ δαπαλνχληαλ νπνηνδήπνηε 

πνζφ απφ ην Απηνθξαηνξηθφ Θεζαπξνθπιάθην, αθφκα θαη γηα έθηαθηεο αλάγθεο (φπσο νη 

πιεκκχξεο ηεο Λεκεζνχ), αιιά θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Αξκνζηή. Καηεγφξεζε ηνλ Haynes 

Smith γηα «δηθηαηνξηθή δηάζεζε» θαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» πνπ 

αθνινπζνχζε, θαη γηα ηελ αδηαθνξία πνπ επηδείθλπε ζηα δηάθνξα αηηήκαηα ησλ αηξεηψλ 

κειψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ επθαηξία άδξαμαλ θαη νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, νη 

νπνίνη θαηήγγεηιαλ ηελ θπβέξλεζε ηφζν γηα ηελ έιιεηςε δεκνθξαηηθφηεηαο ζηα 

δεκαξρεία, φζν θαη γηα ηελ επέκβαζή ηεο ζηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηά ηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαρείξηζε ηνπ Evkaf.
95

 Ζ ζηάζε ηνπ Αξκνζηή είρε ήδε θαηαγγειζεί κε 

ηειεγξάθεκα φισλ ησλ αηξεηψλ κειψλ πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, κε ην νπνίν  

επηθαινχληαη ηελ ζχληνλνλ πξνζνρή ηεο Τκεηέξαο Δμνρφηεηνο επί ηεο δηαγσγήο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, κεηά ζπζηεκαηηθνχ πείζκαηνο δηεμαγνχζεο παλ δήηεκα ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη εθιηπαξνχζη ηνλ δηνξηζκφλ Δπηηξνπήο ίλα εμεηάζε επηηνπίσο ηα 

παξάπνλα ηνπ ηφπνπ σο πξνο ηελ θαθνδηνίθεζίλ ηνπ.
96

 

 Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ θαηαγγειιφηαλ ε θπβέξλεζε ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ 

απφ φια ηα αηξεηά κέιε. Δληνχηνηο θαλέλα κέηξν δελ ιήθζεθε, αθνχ ην επφκελν έηνο ν 

Haynes Smith ζα αλαρσξνχζε απφ ην λεζί. Παξφια απηά, ε ελέξγεηα ησλ βνπιεπηψλ 

νδήγεζε ζε καθξά αξζξνγξαθία, κε ηελ νπνία πεξηγξαθφηαλ κε κειαλά ρξψκαηα ε 

αξκνζηεία ηνπ.
97

 Σν δήηεκα, κεηά θαη ηελ ερεξή απνζηψπεζή ηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε, 

επαλέθεξε ν Εαλλέηνο κε επεξψηεζε ην επφκελν έηνο, ζηελ νπνία ν Αξρηγξακκαηέαο 

απάληεζε φηη αθφκα κειεηάηαη.
98

  

 Ζ ζχλνδνο ηνπ 1903 απφ λνκνπαξαζθεπαζηηθή άπνςε δελ ήηαλ επηηπρήο, αθνχ 

ειάρηζηα λνκνζρέδηα εγθξίζεθαλ. Απηφ νθεηιφηαλ αθελφο ζηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή 

ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ θαη ζηε κεξηθή ζπλεξγαζία ησλ νζσκαλψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζε 

                                                             
93 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 30-6-1903 θ.ε. 
94 «ηάδηνλ ζπκπξάμεσο Διιήλσλ θαη Μσακεζαλψλ», εθ. Δπαγφξαο, 5-6-1903. 
95 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 1 θαη 2-7-1903 θ.ε. 
96

 Σν ηειεγξάθεκα, ην νπνίν ζπληάρζεθε ζηνλ πξνζάιακν ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 22 Ηνπλίνπ 

1903 (λ.ε.) ππνγξάθεθε απφ φια ηα αηξεηά κέιε. Παξαηίζεηαη ζην «Κπβεξλεηηθή θσιπζηεξγία», εθ. 

Δπαγφξαο, 12-6-1904 θαη ζην «Έθηαθηα κέηξα», εθ. Αιήζεηα, 13-6-1903. 
97 «Ο Μ. Αξκνζηήο θαη ε πνιηηηθή ηνπ», εθ. Δπαγφξαο, 19-6-1903. 
98 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 17-5-1904. Βι. θαη «Γηά ην ππφκλεκα ηνπ Ννκνζεηηθνχ», εθ. Δπαγφξαο, 6-5-

1904. 
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φζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ 

ελσηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνπο Έιιελεο ζηελ αληηθψλεζε, αιιά θαη ην ςήθηζκα γηα 

επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία, πνπ εηζήρζε απφ ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο.
99

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηνπξθηθνχ ςεθίζκαηνο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Βξεηαλψλ, 

ζην λεζί επηθξάηεζε έληαζε θαη εθδειψζεθαλ αληηδξάζεηο κε ζπιιαιεηήξηα θαη 

ςεθίζκαηα ελαληίνλ ηεο θπβεξλεηηθήο ζηάζεο θαη ηνπ ςεθίζκαηνο, δηαηξαλψλνληαο θαη 

πάιη ηνπο ελσηηθνχο πφζνπο ησλ θαηνίθσλ, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Ζ 

πξνδεκνζίεπζε ησλ λνκνζρεδίσλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ 

Σχπν λα ζρνιηάζεη θαη πάιη κε αξλεηηθφ ηξφπν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαλ λα 

απαζρνιήζνπλ ην πκβνχιην. χκθσλα ηφζν κε ηελ Αιήζεηα, φζν θαη ηνλ Δπαγφξα, ε 

πιεηνςεθία ησλ πξνηεηλφκελσλ λνκνζρεδίσλ είραλ ήδε απνξξηθζεί απφ ην πκβνχιην θαη 

ζα παξνπζηάδνληαλ μαλά γηα ςήθηζε, ηνλίδνληαο ε κελ πξψηε ηελ αλάγθε γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, ν δε δεχηεξνο ηελ αλάγθε πξνζήισζεο ησλ βνπιεπηψλ 

ζηνλ πξσηαξρηθφ ηνπο ζηφρν πνπ έπξεπε λα ήηαλ ην εζληθφ δήηεκα. Αληίζεηα, ε 

εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κχπξνπ, πνπ εθπξνζσπνχζε ηνπο «δηαιιαθηηθνχο», αθνχ θαηήγγεηιε 

ηελ επαλαθνξά ησλ απνξξηθζέλησλ λνκνζρεδίσλ, ηφληζε ηελ αλάγθε γηα εηζαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ άιισλ.
 100

 

ε απηή ηελ αηκφζθαηξα, κεζνχληνο ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, ζπγθιήζεθε 

ζηηο 23 Μαξηίνπ 1904 ε ηξίηε ζχλνδνο. ηελ ηειεπηαία ηνπ ελαξθηήξηα νκηιία, ν Haynes-

Smith, ιίγνπο κήλεο πξηλ αλαρσξήζεη απφ ην λεζί, αλαθέξζεθε ζηα έξγα πνπ έγηλαλ θαη 

πνπ πξνγξακκαηίδνληαλ λα γίλνπλ, θάλνληαο αλαθνξά θαη επηξξίπηνληαο έκκεζα επζχλε 

ζην πκβνχιην γηα ηελ αθχξσζε νξηζκέλσλ έξγσλ, ιφγσ απφξξηςεο ησλ ζρεηηθψλ 

λνκνζρεδίσλ.
101

 πσο αλαθέξζεθε ζηνλ Σχπν, ν ιφγνο ήηαλ «θελφο» θαη απιή ζηαηηζηηθή 

παξάζεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.
102

   

Ζ αληηθψλεζε ήηαλ θαη πάιη ηδηαίηεξα επηζεηηθή. Σνληδφηαλ ε «βαξχηαηε θαη 

θαηαζιηπηηθή θνξνινγία», ε νπνία εμάληιεζε ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ε έιιεηςε 

νηθνλνκηθήο αξσγήο εθ κέξνπο ησλ Βξεηαλψλ, αθνχ, αθφκα θαη ηα έξγα ζηα νπνία 

αλαθέξζεθε ν Αξκνζηήο ζηελ νκηιία ηνπ γίλνληαλ απφ πφξνπο ησλ θαηνίθσλ. 

Δπραξίζηεζαλ εληνχηνηο ηελ θπβέξλεζε γηα ηα ππφ εθηέιεζε έξγα, παξά ηηο επηθπιάμεηο 

πνπ ηεξνχζαλ γηα νξηζκέλα απφ απηά, φπσο ηα ιηκεληθά έξγα ζηελ Ακκφρσζην. 

                                                             
99 Βι. ζρεηηθά θαη «Σν έξγνλ ηνπ Ννκνζεη. πκβνπιίνπ», εθ. Δπαγφξαο, 3-7-1903. 
100

 Βι. «Ννκνζρέδηα επί λνκνζρεδίσλ», εθ. Αιήζεηα, 6-2-1904 , «Ννκνζεηηθή καηαηνπνλία», εθ. Δπαγφξαο, 

31-1-1904 θαη «Σν Ννκνζεηηθφλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 31/13-2-1904 αληίζηνηρα. 
101 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 23-3-1904. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. 

Γ΄, ζζ. 574-576.  
102 «Ο Δλαξθηήξηνο θαη ν θππξηαθφο παξάδεηζνο», εθ. Αιήζεηα, 19-3-1904, «Δπί ηνπ Λφγνπ», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 20/2-4-1904. 
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Δμαπέιπζαλ κνκθή θαηά ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία «θσθεχεη εηο ηαο ζπζηάζεηο» ηνπ 

πκβνπιίνπ, θαη θαηά ηεο θπβέξλεζεο ζην Λνλδίλν γηα αδηαθνξία ζηηο δηάθνξεο 

εθθιήζεηο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ κε πξφζθιεζε ηζαγελψλ κειψλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ. πσο αλαθεξφηαλ, ε θπβέξλεζε επαξεζηνχληαλ γηα ηελ 

ειάρηζηε αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε ζην λεζί, ε νπνία νθεηιφηαλ ζηελ εξγαηηθφηεηα 

ησλ θαηνίθσλ θαη ζηελ θαιή γεσξγηθή παξαγσγή, κε απνηέιεζκα λα αγλνεί ηα αηηήκαηα 

ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ γηα νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Σέινο, 

θαηέγξαςαλ θαη πάιη ηελ ειπίδα ηνπο γηα θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη επφδσζε 

ησλ «δηθαίσλ αμηψζεψλ» ηνπο, «ήηνη ηελ κεηά ηεο κεηξφο Διιάδνο έλσζηλ».
103

  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ζην πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο αληέδξαζαλ ηα επίζεκα 

κέιε, πνπ ζπγθαηαηέζεθαλ φκσο ζηελ αλάγλσζή ηεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ, 

επλντθφηεξσλ γηα ηελ θπβέξλεζε, ηξνπνπνηήζεσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην επηζεηηθφ 

χθνο ηεο. Έληνλε ζπδήηεζε έγηλε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ, αθνχ είρε 

πξνζηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχληαμή 

ηεο.
104

    

 Παξά ηελ αληηπαξάζεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, νη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά, κε ηα κέιε ηνπ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά γηα ηελ ςήθηζε ησλ 

λφκσλ πνπ ζεσξνχζαλ φηη ζα βειηίσλαλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. ηελ ελ ιφγσ 

ζχλνδν έγηλε πξνζπάζεηα γηα λνκνζεηηθή ζεζκνζέηεζε δχν δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχζαλ 

γηα ρξφληα ηνπο θαηνίθνπο. Αξρηθά ηέζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ Αγξνηηθή 

Σξάπεδα, πνπ πξνθάιεζε καθξά ζπδήηεζε. χκθσλα κε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, ε δνκή 

ηεο, φπσο πξνβιεπφηαλ, ζα έδηλε απφιπηε ηζρχ ζηελ θπβέξλεζε επί απηήο, ελψ δελ 

δηαζθαιίδνληαλ αξθεηά νη δαλεηδφκελνη αγξφηεο. Με ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ, θαη 

πνπ, παξά ηηο αξρηθέο ηνπο αληηξξήζεηο, ππνζηήξημαλ θαη νη κσακεζαλνί βνπιεπηέο, ηειηθά 

εγθξίζεθε ν λφκνο, ζηνλ νπνίν βαζίζηεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ίδξπζε ηεο πξψηεο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, δχν ρξφληα αξγφηεξα.
105

 Αληίζεηα, ην ζρεηηθφ κε ηηο αξραηφηεηεο 

                                                             
103 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 19-4-1904. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 577-

584. 
104 Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε ηξεηο ζπλεδξίεο, απφ ηηο 29 κέρξη ηηο 31-3-1904, βι. ΣΝΑ: CO69/18. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ηα νζσκαληθά θαη ηα επίζεκα κέιε, αληηιακβαλφκελα ηελ αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ Διιήλσλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ελφο δηνξηζκέλνπ βνπιεπηή θαη ελφο νζσκαλνχ απφ ηελ 

ηειεπηαία ζπλεδξία, ηε ζρεηηθή κε ην θφξν ππνηειείαο θαη ην ελσηηθφ αίηεκα, δήηεζαλ ηελ αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ πξνεηνηκάζηεθαλ θαηάιιεια, κε ηνπο Έιιελεο λα θαηαςεθίδνπλ ην 

ζρεηηθφ αίηεκα. 
105 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξίεο 2-6-1904 θ.ε. Βι. επίζεο Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζει. 603. Οη 

κσακεζαλνί βνπιεπηέο, παξά ην γεγνλφο φηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα επίζεκα κέιε, θαηαςήθηδαλ, ρσξίο 

επηηπρία, ζρεδφλ φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξφηεηλαλ νη Έιιελεο, ηειηθά ππεξςήθηζαλ ην λφκν, πξνθαλψο 
γηα λα κελ αλαιάβνπλ ηελ πνιηηηθή επζχλε ηεο άξλεζεο ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ λφκνπ. Γηα ηελ επηηεπρζείζα 

ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, δχν ρξφληα αξγφηεξα, ελεκέξσζε ην πκβνχιην ν 
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λνκνζρέδην ην νπνίν νδεγήζεθε ζε ζπδήηεζε παξά ηηο αξρηθέο αληηξξήζεηο ησλ ειιήλσλ 

κειψλ γηα θαηαπάηεζε ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ, αλαβιήζεθε γηα ην επφκελν έηνο.
106

 

Δπηπξφζζεηα, γηα πξψηε θνξά ηέζεθε επίζεκα κε επεξψηεζε ηνπ ψδνπ ε 

πηζαλφηεηα εβξατθνχ απνηθηζκνχ ηνπ λεζηνχ, έλα δήηεκα πνπ απαζρνινχζε απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο αγγιηθήο θαηνρήο ηνπο θαηνίθνπο. Ο Αξκνζηήο επηβεβαηψλνληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο, αλέθεξε φηη δελ ζα ηχγραλαλ νπνηαζδήπνηε επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην λεζί. Ο Θενδφηνπ ηφληζε ηελ έληνλε 

αληίζεζε ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζε απηή ηελ πηζαλφηεηα.
107

 Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα, ν ίδηνο εηνίκαζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην, ην νπνίν φκσο ηειηθά απέζπξε, αθνχ θαη 

ε θπβέξλεζε δελ ζεσξνχζε ζθφπηκν λα ζπδεηεζεί ην ελ ιφγσ ζέκα εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ.
108

  

Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζην ιηκάλη ηεο Ακκνρψζηνπ, πνπ πξνηάζεθε σο 

ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα γηα έγθξηζε. Δληνχηνηο, χζηεξα απφ 

ελδειερή ζπδήηεζε, θαη παξά ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθάιεζε ε είδεζε ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πφιεο θαη επαξρίαο Ακκνρψζηνπ, θαηαςεθίζηεθε απφ φια ηα αηξεηά κέιε, πιελ ηνπ 

Hadji Hafouz Ef, αθνχ ζεσξήζεθε σο έλα αθφκα «απινχλ ππξνηέρλεκα» θαη 

«θαληαζηνθνπία» ηνπ Αξκνζηή.
109

 Ζ θαηαςήθηζή ηνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Ακκνρψζηνπ, νη νπνίνη κέζσ ζπλέιεπζεο εηνίκαζαλ θαη απέζηεηιαλ 

ςήθηζκα δηακαξηπξίαο πξνο ηνπο βνπιεπηέο θαη ηνλ Αξκνζηή.
110

 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, δχν αμηνζεκείσηα γεγνλφηα ζπλέβεζαλ ζηε ζχλνδν, ηα 

νπνία πξνθάιεζαλ αλαζηάησζε ζην λεζί. Αξρηθά, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ψδνπ γηα 

αθαίξεζε ηεο πίζησζεο γηα ηε κηζζνδνζία ησλ Βξεηαλψλ Δπνπηψλ Παηδείαο, απφ ηνλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ν Αξκνζηήο αλαθέξζεθε ζε αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ 

πξφζθαηα δηνξηζκέλν ππνπξγφ Απνηθηψλ A. Lyttelton, ζρεηηθά κε ηελ αληηδξαζηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ ηα ειιεληθά, ηδηαίηεξα, κέιε, ζε ζέκαηα πνπ, φπσο 

ηζρπξίζηεθε, ήηαλ πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ. Ο ππνπξγφο επαλέιαβε ην 

                                                                                                                                                                                         
ίδηνο ν Αξκνζηήο ζην ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 30-4-1906. Γηα ηε ζεκαζία πνπ απέδηδε ζηελ ίδξπζή ηεο ν 

Καηαιάλνο είλαη ελδεηθηηθφ ην άξζξν ηνπ, «Σξάπεδα Γεσξγηθή ή παξαίηεζηο», εθ. Δπαγφξαο, 15-4-1904.  
106 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 7-6-1904. Γηα ηελ ίδξπζή ηεο βι. Υξ. Κ. Κπξηαθίδεο, «Ζ ίδξπζε», φ.π., ζζ. 

353-364. 
107 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 4-5-1904. Βι. επίζεο «Καηά ηνπ εβξατθνχ απνηθηζκνχ», εθ. Αιήζεηα, 7-5-

1904. 
108 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 4-5-1906. 
109

 Γηα ηε ζπδήηεζε βι. ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 31-5-1904. Βι. θαη Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζει. 

346, θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 606-607, φπνπ ζεσξεί φηη ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ν 

ζθεηεξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ ζηελ Ακκφρσζην. Αληίζεηα, ε απφξξηςε ηνπ ςεθίζκαηνο επέθεξε 

ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ, πνπ εθθξάζηεθε κε επίζεκε δηακαξηπξία πξνο ην πκβνχιην, βι. ΣΝΑ: 
CO69/18. πλεδξία 15-6-1904. 
110 Παξαηίζεηαη ζην «Δθ Βαξσζίσλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/18-6-1904. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



301 
 

δηάγγεικα ηνπ πξψελ ππνπξγνχ Απνηθηψλ Lord Knutsford, ν νπνίνο ζε παξφκνηα 

πεξίπησζε ην 1888, απείιεζε κε θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ (βι. ζην 

ζρεηηθφ θεθάιαην), ππνλνψληαο φηη πηζαλφλ λα πξνέβαηλε θαη ν ίδηνο ζε αλάινγε πξάμε. 

Σν ζεκείν πνπ πξνθάιεζε ηελ έληνλε ειιεληθή αληίδξαζε ήηαλ ε πεπνίζεζή ηνπ 

ππνπξγνχ φηη ηα αηξεηά απηά κέιε δελ εμέθξαδαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε.
111

 Ηδηαίηεξα ε αλαθνξά ζηε δήισζε 

Knutsford πξνθάιεζε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ, ν νπνίνο ζχζζσκνο θαηήγγεηιε ηηο 

«αλειεχζεξεο απεηιέο» ησλ Βξεηαλψλ.
112

  

Καηά ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ 

Αξκνζηή ηεο βιάβεο πνπ πξνθαινχζε ην βάξνο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ζην λεζί, ηα αηξεηά 

κέιε δήισζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ζπλεξγαζία, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ηεο Κχπξνπ.
113

 ινη νη έιιελεο βνπιεπηέο δηαβεβαίσζαλ ηελ θπβέξλεζε φηη ζα 

ζπλεξγάδνληαλ θαη ζα ππεξςήθηδαλ λνκνζρέδηα πνπ ζα ήηαλ πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ. 

Δληνχηνηο, θαηά ηελ λέα ζπδήηεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ν ψδνο, 

παξφηη έλνησζε ην ππνπξγηθφ δηάηαγκα λα επηθξέκαηαη σο «δακφθιεηνο ζπάζε», φπσο 

δήισζε, επέκεηλε ζηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ γηα ηνπο μέλνπο Δπφπηεο Παηδείαο, ηνλίδνληαο 

φηη απηφ ήηαλ θαζνιηθή απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ, ηνπο νπνίνπο αληηπξνζψπεπε ζην 

πκβνχιην.
114

 Απφ ηελ άιιε, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο επαλέιαβαλ μαλά ηελ επηζπκία ηνπο 

γηα κε εηζαγσγή ζην πκβνχιην ζεκάησλ πνπ δελ ήηαλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη πνπ, 

θαηά ηελ άπνςή ηνπο, απιά ήηαλ «ράζηκν ρξφλνπ».
115

     

 Αμηνπξφζεθηε ήηαλ θαη ε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε γηα ην λνκνζρέδην πεξί δαλείνπ 

γηα ιηκεληθέο βειηηψζεηο ζηε Λάξλαθα, αθνχ πξνθάιεζε, ιφγσ ηνπηθηζκνχ, εζσηεξηθή 

ξήμε ζηνπο θφιπνπο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο. Οξηζκέλνη βνπιεπηέο ην απέξξηςαλ, 

ζεσξψληαο φηη ήηαλ επζχλε ηεο θπβέξλεζεο λα ρξεκαηνδνηεί ηα βειηησηηθά έξγα, ελψ 

πίζηεπαλ φηη πηζαλή έγθξηζή ηνπ ζα επέθεξε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο θνξνινγίαο. Απφ ηελ 

άιιε, κεξίδα βνπιεπηψλ, νη Λαξλαθείο (Εαλλέηνο, Ρψζζνο, Βνληηηζηάλνο, κεηξνπνιίηεο 

Κηηίνπ) θαη ν Hadji Hafouz ef. ην ππνζηήξημαλ καδί κε ηα επίζεκα κέιε, ζηεξηδφκελνη ζην 

γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη ηεο Λάξλαθαο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηε βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ακκνρψζηνπ, θαη έηζη 

                                                             
111 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 1-6-1904. Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε θαη ηα ζρφιηα ζην Ν. Καηαιάλνο, 

Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 346-349, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 595-603.   
112

 «Ο ππνπξγφο», Αιήζεηα, 11-6-1904, «Αη απεηιαί», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29/11-6-1904, «Δπίζεκνο 

αλαγλψξηζηο ηνπ Δζλ. Εεηήκαηνο ελ Κχπξσ», εθ. Δπαγφξαο, 27-5-1904. 
113 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 2-6-1904. 
114 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 13-6-1904. 
115 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 17-6-1904. Σειηθά ην θνλδχιη θαηαςεθίζηεθε ιφγσ ηεο ειιεληθήο 

πιεηνςεθίαο. 
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εγθξίζεθε.
116

 Ο Εαλλέηνο, ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξία, αλέθεξε φηη ε ζηάζε ησλ 

ππνινίπσλ βνπιεπηψλ ήηαλ ερζξηθή απέλαληη ζηε Λάξλαθα θαη σο αληίδξαζε, 

θαηαςήθηζε ην πξνηεηλφκελν πξνο ζπδήηεζε λνκνζρέδην.
117

 Ζ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

πάλησο παξέκελε ζε εθθξεκφηεηα κέρξη θαη ην 1907, φηαλ εγθξίζεθε νκφθσλα ςήθηζκα 

γηα παξαρψξεζε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνχ (£21,500) απφ ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 

ζθνπφ απηφ.
118

 Σν δήηεκα ηέζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, αθνχ ν λφκνο δελ έηπρε ηεο έγθξηζεο ηνπ ηέκκαηνο. Σν γεγνλφο φηη 

πξνηεηλφηαλ, πέξαλ ηεο εθηακίεπζεο 10,000 ιηξψλ απφ ην Αθξηδηθφ Σακείν, θαη ε αχμεζε 

ηεο θνξνιφγεζεο ησλ εμαγσγψλ απφ ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ηα 

αλαγθαία ρξήκαηα, επέθεξε ηελ αληίδξαζε ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ. Ζ πξφηαζε γηα ηε 

δεχηεξε πεγή απνζχξζεθε, κε ηε δηθαηνινγία φηη ζα απνηεινχζε πιήγκα γηα ην εκπφξην, 

θαη ζηε ζέζε ηεο, παξά ηελ αληίδξαζε ησλ νζσκαληθψλ κειψλ, πξνζηέζεθε ε εγγχεζε 

απφ ηα Γεληθά Έζνδα ηνπ λεζηνχ.
119

 

 Ζ αλαρψξεζε ηνπ Αξκνζηή Haynes Smith έβαιε ηέινο ζε κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αξκνζηείεο ζην λεζί, θαηά ηελ νπνία επηηειέζηεθαλ ζεκαληηθά δεκφζηα 

έξγα. Χζηφζν ν ίδηνο νπδέπνηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηε δπλακηθή ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, 

αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, πξνζπάζεζε λα αλαγάγεη, ζχκθσλα 

κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, θαη ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ σο ζεκαληηθφ 

ππιψλα ηεο θππξηαθήο πνιηηηθήο ζθελήο. Δπίζεο, δελ αληηιήθζεθε ηε ζεκαζία πνπ ζα 

είρε ε άξζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ λεζηνχ, γεληθφηεξα.
120

  

 Ζ αλάιεςε ηεο Αξκνζηείαο απφ ηνλ Charles King-Harman ζηα κέζα Οθησβξίνπ 

1904 ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία, φπσο δήισζε ζηνλ πξψην ηνπ ελαξθηήξην ιφγν, λα 

πεξηνδεχζεη ζην λεζί θαη λα γλσξίζεη απφ θνληά ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο 

θαηνίθνπο, ελψ θαη ν Σχπνο κε ζεηξά άξζξσλ ελεκέξσλε ην λέν Αξκνζηή γηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ έπξεπε λα ζέζεη.
121

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξψηεο ελέξγεηεο θαη 

δειψζεηο ηνπ λένπ Αξκνζηή πξνθάιεζαλ ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο θαηνίθνπο.
122

 

                                                             
116 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξίεο 14 θαη 15-6-1904. 
117 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 17-6-1904. 
118 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 19-3-1907. 
119 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 6-3-1905 θ.ε.  
120 Γηα κηα πξψηε θξηηηθή ζηελ αξκνζηεία ηνπ Haynes Smith βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 607-

608, Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 356-358. Δπίζεο «Ο απεξρφκελνο Μ. Αξκνζηήο», εθ. Δπαγφξαο, 

24-7-1904 θ.ε. 
121

 Βι. ελδεηθηηθά, «Δπί ηε αθίμεη ηνπ λένπ αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 8-10-1904, «Ακεξνιεςία θαη 

δηθαηνζχλε θπιεηηθή», εθ. Δπαγφξαο, 14-10-1904, «Πψο πξέπεη λα εξγαζζή ν λένο αξκνζηήο», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 2/15-10-1904, θαη ηε ζεηξά άξζξσλ κε ηίηιν «Δπηζηνιαί αλνηθηαί», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 16/29-

10-1904 θ.ε. 
122 Βι. ελδεηθηηθά «πλέληεπμηο κεηά ηνπ Μ. Αξκνζηνχ» θαη «Δπί ησλ δειψζεσλ ηνπ Αξκνζηνχ», εθ. 

Αιήζεηα, 8-10-1904 θαη 19-11-1904 αληίζηνηρα, «Δλδείμεηο επνίσλνη», Δπαγφξαο, 14-10-1904. 
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Αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε θέλσζε δχν βνπιεπηηθψλ ζέζεσλ ιφγσ ηεο αλαρψξεζεο ηνπ Φ. 

Εαλλέηνπ απφ ηελ Κχπξν, θαη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ Hadji Hafouz Ef. ζηε ζέζε ηνπ Καδή. 

Σνπο αληηθαηέζηεζαλ ν έκπνξνο Γεψξγηνο Πηεξίδεο θαη ν Mehmet Shefket Bey, ρσξίο 

εθινγέο.
123

       

ηελ ζχληνκή ηνπ νκηιία, ν King-Harman έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ απνηπρία 

ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ θαη ηελ πξφζεζε αλαζεψξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο εγθξηζείζαο 

λνκνζεζίαο. Δπηζήκαλε επίζεο ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ίδξπζε 

Γεσξγηθήο Σξάπεδαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ, δεηήκαηα πνπ ηνπ ηέζεθαλ 

θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ ζην λεζί. εκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πξνθάηνρφ ηνπ, ν λένο Αξκνζηήο δελ δεζκεπφηαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ, πξνηνχ 

ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ, γηα απηφ θαη αλαθεξφηαλ ζπρλά ζηελ αιιεινγξαθία 

ηνπ κε ην Λνλδίλν.
124

 Δπηπξφζζεηα, ηφικεζε λα αλαθεξζεί ζε απνηπρεκέλεο, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, πξνζπάζεηεο γηα πινπνίεζε έξγσλ, φπσο ήηαλ ηα αξδεπηηθά ηεο Μεζανξίαο, 

ρσξίο βέβαηα λα έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε ν ίδηνο.
125

  

Ζ αληηθψλεζε, πέξαλ ηεο έθθξαζεο ηεο ειπίδαο ησλ βνπιεπηψλ γηα ζπλεξγαζία κε 

ηελ θπβέξλεζε γηα ηε «βειηίσζηλ θαη πξναγσγήλ ηνπ ηφπνπ», πεξηείρε θαη ηηο επραξηζηίεο 

γηα ην έξγν πνπ είρε επηηειεζηεί. Παξάιιεια, νη βνπιεπηέο εκκέζσο εμέθξαζαλ ηε ιχπε 

ηνπο, γηα ηε δαπάλε ρξεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθέο θαη 

άιιεο ζεκαληηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ.
126

 Σειηθά, ε αληηθψλεζε ςεθίζηεθε κε ηηο 

ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο, αθνχ νη Οζσκαλνί ηελ θαηαςήθηζαλ, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο 

ζρεηηθήο κε ην θφξν ππνηειείαο παξαγξάθνπ.
127

 Ζ ζεηηθή άπνςε ηνπ King-Harman θαη ε 

επηζπκία ηνπ γηα ζπλεξγαζία γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ θάλεθε θαη απφ 

ηελ απάληεζή ηνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηεο αληηθψλεζεο.
128

 

 Οη αγαζέο πξνζέζεηο ηνπ Αξκνζηή, φπσο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηνλ Σχπν,
129

 

δηαθάλεθαλ πέξαλ ηνπ ελαξθηεξίνπ ιφγνπ θαη ζηηο ελέξγεηέο ηνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. 

Γηα πξψηε θνξά παξνπζηάζηεθαλ επί καθξφλ ηα παξάπνλα γηα ην Γαζηθφ Σκήκα, θαη ν 

Αξκνζηήο δεζκεχηεθε φηη ζα εηνίκαδε, ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο, 

                                                             
123 Βι. ηελ αιιεινγξαθία, KAK: SA1:2986/1904 θαη KAK: SA1:3109/1904. 
124 ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Lyttelton, εκεξνκ. 7-4-1905, TNA: CO67/142/13365, o King-Harman 

εμέθξαζε ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείην κέρξη ηφηε λα κελ παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ε αιιεινγξαθία κε ην ππνπξγείν, θάηη πνπ ζα επέιπε αξθεηέο παξεμεγήζεηο θαη ζα κείσλε ηε 

δπζπηζηία πξνο ηελ θπβέξλεζε.   
125 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 1-3-1905. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε, Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 

365-367. 
126 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 9-3-1905. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βι. Ν. Καηαιάλνο, ζην ίδην, ζζ. 368-

371. 
127 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 6-3-1905 θ.ε.  
128 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 9-3-1905. 
129 Δθ. Αιήζεηα, 25-2-1905. 
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εηδηθφ λνκνζρέδην γηα αληηκεηψπηζή ηνπο.
130

 Οη πξνζέζεηο ηνπ βέβαηα εθηηκήζεθαλ απφ 

ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο, θάηη πνπ δηαθάλεθε θαη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

«αζνξχβσο».
131

 

 ηα πιαίζην ησλ ζεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ λένπ Αξκνζηή ζεσξήζεθε θαη ε 

εηζαγσγή, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, λνκνζρεδίνπ γηα ηηο αξραηφηεηεο, ην νπνίν, ζχκθσλα 

θαη κε ηηο επηζπκίεο ησλ αηξεηψλ κειψλ, απαγφξεπε ηελ εμαγσγή ηνπο απφ ην λεζί, 

πξφλνηα κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη ε θπβέξλεζε, κεηαβάιινληαο ηηο κέρξη ηφηε απφςεηο 

ηεο.
132

 Παξά ηηο αξρηθέο δηαθσλίεο νξηζκέλσλ βνπιεπηψλ ιφγσ ησλ απζηεξψλ ηηκσξηψλ 

θαη ηεο θαηαπάηεζεο ησλ ηδησηηθψλ ειεπζεξηψλ, εληνχηνηο ε πιεηνςεθία ζεψξεζε φηη 

ήηαλ ην αλακελφκελν απφ φινπο λνκνζρέδην θαη ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε. Δθεί δηαθάλεθε ε 

δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ κε ηνπο Σνχξθνπο θαη Βξεηαλνχο, 

ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ πεξηνπζηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ Evkaf, νδεγψληαο ζε πξνζσξηλή αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο, ψζηε λα ιεθζεί ε 

άπνςε ησλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ. Ήηαλ κηα πξσηφηππε κέζνδνο, ε 

νπνία θαζηεξψζεθε απφ ηνλ λέν Αξκνζηή πνπ πξνέβιεπε ηε ιήςε ησλ απφςεσλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα θάζε δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ην πκβνχιην. Σειηθά, κεηά 

απφ καθξά ζπδήηεζε, ην λνκνζρέδην εγθξίζεθε, παξά ηηο αληηδξάζεηο θπξίσο ησλ 

Οζσκαλψλ θαη νξηζκέλσλ Διιήλσλ γηα ηελ απζηεξφηεηα ησλ πνηλψλ.
133

 ηα πιαίζηα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ, ην επφκελν έηνο πξνηάζεθε ςήθηζκα απφ ηνλ Γ. ηαθαιιή 

γηα ηελ παξνρή ρνξεγίαο 5000 ιηξψλ απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα ην Κππξηαθφ 

Μνπζείν.
134

  

 Σν πέξαο ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1905 ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ έθθξαζε ησλ 

επραξηζηηψλ ηνπ Αξκνζηή θαη ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ γηα ηελ εηξεληθή θαη παξαγσγηθή 

εξγαζία ηνπ πκβνπιίνπ. πσο ηφληζε ν Κχξηιινο, δελ ήηαλ ηφζν ε πνζφηεηα ησλ λφκσλ 

πνπ ςεθίζηεθαλ (αλάκεζά ηνπο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ), 

φζν ε πνηφηεηά ηνπο, αθνχ επέιπαλ καθξνρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ην λεζί. Απφ 

ηελ άιιε, ε εξεκία θαη ε άςνγε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε θαη ηελ θπβέξλεζε 

                                                             
130 Γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηε δέζκεπζε ηνπ Αξκνζηή βι. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξίεο 3 θαη 4-4-1905. 
131 «Λεπθσζηάηηθα», εθ. Αιήζεηα, 25-3-1905. 
132 Σν λνκνζρέδην ραηξεηίζηεθε κε ελζνπζηαζκφ, αθνχ αλακελφηαλ γηα πνιιά ρξφληα ε εηζαγσγή ηνπ, βι. 

«Σν λένλ πεξί Αξραηνηήησλ λνκνζρέδηνλ», εθ. Αιήζεηα, 1-4-1905. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απνζηνιή 

επραξηζηήξηνπ ηειεγξαθήκαηνο ζηνλ Αξκνζηή απφ ηα κέιε ησλ Λεζρψλ «Έλσζηο» θαη «Ηζφηεο» ηεο 

Λεκεζνχ: «Δπηδνθηκαζία ηεο πφιεσο δηά ην πεξί Αξραηνηήησλ λένλ λνκνζρέδηνλ», εθ. Αιήζεηα, 1-4-1905.  
133 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 10-4-1905 θ.ε. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθάιεζε ε ςήθηζή ηνπ βι. «Αη 

Αξραηφηεηεο» θαη «Ζ είδεζηο», εθ. Αιήζεηα, 8-4-1905 θαη 13-5-1905, θαη γηα ηα αξλεηηθά ζρφιηα γηα φζνπο 

ηνλ θαηαςήθηζαλ, «Ο λένο πεξί αξραηνηήησλ λφκνο», εθ. Αιήζεηα, 15-4-1905. Αληίζεηα, ε εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ ραξαθηήξηζε ηελ έγθξηζή ηνπ σο «θαηάιπζε ηεο ειεπζεξίαο», αθνχ δηλφηαλ ην δηθαίσκα ζσκαηηθνχ 

ειέγρνπ ππφπησλ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο, βι. «Οη δχν δξαθφληεηνη λφκνη», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 23/6-5-
1905.  
134 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 24-4-1906. 
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νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ έιιελα βνπιεπηή, ζηνλ λέν Αξκνζηή, ν νπνίνο, ηφζν κε ηε 

δξάζε ηνπ, φζν θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επέδεημε ζεβαζκφ πξνο ηνπο αηξεηνχο 

βνπιεπηέο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Με ηελ άπνςε ηνπ Κπξίιινπ ζπκθψλεζε θαη ν Dervish 

Pasha, απνδίδνληαο ηα εχζεκα ζηνλ King-Harman γηα ηε ζηάζε θαη ηελ θαιή ηνπ ζέιεζε 

κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζε ηα δεηήκαηα ησλ θαηνίθσλ.
135

   

 ηνλ ελαξθηήξην ηνπ ιφγν, ζηελ ηειεπηαία ζχλνδν ηεο λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ 

(1906), ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο ζπλέρηδε ηηο πεξηνδείεο ηνπ ζην λεζί,
136

 επηζήκαλε ηηο 

αξκνληθέο ζρέζεηο ηνπ κε ην πκβνχιην, πνπ ηνλ ελδπλάκσλαλ, φπσο ηφληζε, ζηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γήισζε επίζεο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδηδε ε θπβέξλεζή ηνπ 

ζηελ νηλνβηνκεραλία αιιά θαη ζηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο γηα ην Γαζηθφ Σκήκα, 

φπσο εθδειψζεθαλ ην πξνεγεζέλ έηνο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ Αξκνζηή 

γηα ηελ εθπιήξσζε πξνηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ζηελ πξνεγνχκελε 

ζχλνδν, φπσο ήηαλ ε αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ ηζαγελψλ δηθαζηψλ, ε ίδξπζε Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο θαη ε κείσζε νξηζκέλσλ θφξσλ.
137

   

 Ζ αληηθψλεζε ησλ βνπιεπηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ηνλ Αξκνζηή. Αθνχ 

επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ, ηδηαίηεξα ηνπ εμαγσγηθνχ, δήηεζαλ 

ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηελ εθηέιεζε 

πεξαηηέξσ ιηκεληθψλ έξγσλ θαη ζηηο ππφινηπεο (πιελ Ακκνρψζηνπ) πφιεηο θαη άιια 

αλαπηπμηαθά έξγα.
138

  

 Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο,
139

 παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ 

ηδηαίηεξα καθξά, δελ θπκάλζεθε ζε πςεινχο ηφλνπο, ελψ νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο 

έγηλαλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, πέξαλ ησλ αλαθνξψλ ζην 

θφξν ππνηειείαο, φπσο ζα αλαθεξζεί αιινχ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ηξνπνπνίεζε πνπ πξφηεηλε ν ψδνο, κε ηελ νπνία 

εηζαγφηαλ ζηελ αληηθψλεζε ε πξφηαζε γηα αλάινγε θνξνιφγεζε ζηα εηζαγσγηθά 

πξντφληα ησλ ρσξψλ πνπ επέβαιιαλ πςεινχο δαζκνχο ζηα εμαγσγηθά πξντφληα ηνπ 

λεζηνχ. Ζ πξψηκε απηή κνξθή «εκπνξηθνχ εκπάξγθν» θαη αλάγθεο ζχλαςεο εκπνξηθψλ 

ζπκβάζεσλ κε άιιεο ρψξεο ήηαλ κηα δηαρξνληθή απαίηεζε ησλ βνπιεπηψλ σο απάληεζε 

ζηελ ηδηαίηεξα πςειή θνξνινγία πνπ επέβαιιαλ θξάηε, φπσο ε Απζηξία, ζηα θππξηαθά 

                                                             
135 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 22-5-1905. Βι. θαη «Λεπθσζηάηηθα» θαη «Οιίγα», εθ. Αιήζεηα, 13 θαη 20-5-

1905 αληίζηνηρα. Αληίζεηε άπνςε είρε ε θπξελεηαθή εθεκ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, «Ο πάηαγνο», 21/3-6-1905, 

γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ πξνθαλψο ζηελ αληηπνιηηεπηηθή ηεο θξηηηθή πξνο ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο.  
136 «Ο Μ. Αξκνζηήο» θαη «Ο Μέγαο Αξκνζηήο αλά ηα νηλνθφξα ρσξηά Λεκεζνχ», εθ. Αιήζεηα, 12-8-1905 

θαη 23-9-1905. 
137 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 30-1-1906. 
138 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 15-2-1906. 
139 Οη ζπδεηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 8-2-1906 θ.ε. 
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πξντφληα. Αλαθνξά ζην δήηεκα έγηλε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Σεισλείνπ, κε ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο λα θαηεγνξνχλ ηελ θπβέξλεζε γηα αδηαθνξία, 

αθνχ νξηζκέλα θξάηε, φπσο ε Διιάδα, πέηπραλ ηε δηαηήξεζε ησλ ρακειψλ δαζκψλ ζηα 

εμαγσγηθά ηνπο πξντφληα ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ε 

Γεξκαλία, θάηη πνπ δελ επηδηψρζεθε θαη γηα ηα θππξηαθά.
140

 Σν αίηεκα επαλαιήθζεθε θαη 

θαηά ηελ αληηθψλεζε ηεο επφκελεο ρξνληάο, παξά ηελ πξφηαζε ηνπ Hami Bey γηα 

αθαίξεζε ησλ ηνπξθηθψλ πεξηνρψλ.
141

   

 ηελ θχξηα λνκνζεηηθή εξγαζία, ε θπβέξλεζε παξνπζίαζε θπξίσο ηξνπνπνηεηηθά 

λνκνζρέδηα ζε ήδε ςεθηζζέληεο λφκνπο. Καηά ηε ζπδήηεζή ηνπο θαηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα παξαρψξεζε πεξαηηέξσ εμνπζηψλ ζηα 

αηξεηά ζψκαηα, αθαηξψληαο ηηο απφ ηνπο βξεηαλνχο αμησκαηνχρνπο,
142

 αιιά θαη γηα 

κείσζε δηάθνξσλ θνξνινγηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ησλ θαηνίθσλ.
143

 

εκαληηθή ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα, κέζσ ςεθηζκάησλ, γηα απαιιαγή απφ δαπάλεο πνπ 

επηβιήζεθαλ κε δηάθνξεο λνκνζεζίεο,
144

 αιιά θαη κεηαηξνπή θνξνινγηψλ, ηδηαίηεξα ηεο 

δεθάηεο.
145

 Δληνχηνηο, φπσο θαη ν Αξκνζηήο αλέθεξε ζηελ έθζεζή ηνπ πξνο ην ππνπξγείν, 

νη βνπιεπηέο «δελ θξαηνχζαλ θξπθή ηελ πξφζεζή ηνπο λα πξνβνχλ ζηελ αλαγθαία θαη 

επίζεκε εξγαζία θαη λα αθήζνπλ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηνπο δηάδνρνχο ηνπο» θάηη πνπ 

θαη ν ίδηνο ζεσξνχζε ινγηθφ.
146

    

 Ο Ρψζζνο, ελφςεη θαη ησλ επεξρφκελσλ δεκαξρηαθψλ εθινγψλ, πξφηεηλε 

λνκνζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε «ησλ δσξνδνθηψλ θαη άιισλ απξεπψλ ελεξγεηψλ» ζηηο 

εθινγέο απηέο.
147

 Αληίζεηνη ζηάζεθαλ νη ππφινηπνη έιιελεο βνπιεπηέο, ζεσξψληαο ην 

λνκνζρέδην κε αλαγθαίν, αθνχ δελ εκθαλίζηεθε νπνηαδήπνηε ηέηνηα πεξίπησζε 

δσξνδνθίαο θαηά ηηο δεκαξρηαθέο εθινγέο, ειάρηζηεο εμάιινπ απφ ην 1878. Δληνχηνηο, 

δήηεζαλ ηελ νινθιεξσηηθή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ πιήξε 

                                                             
140 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 26-3-1906. Ζ πξφηαζε απηή είρε θαη ηε ζηήξημε ηνπ Σχπνπ, βι. «Δκπνξηθαί 

ζπκβάζεηο», Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29/12-5-1906. 
141 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 14-2-1907.   
142 Βι. ελδεηθηηθά ηελ πξνζπάζεηα γηα αθαίξεζε απφ ηνπο επαξρηαθνχο δηνηθεηέο ηεο εμνπζίαο γηα πξφηαζε 

απαγφξεπζεο θαηνρήο φπισλ ζηε ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην πεξί ππξνβφισλ φπισλ, ζην ΣΝΑ: CO69/20. 

πλεδξία 19-2-1906. 
143 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 18-2-1906. 
144 Βι. ελδεηθηηθά ην ςήθηζκα ηνπ Θ. Θενδφηνπ ζρεηηθά κε ηα αξδεπηηθά έξγα, ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 

28-2-1906. 
145 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 2-5-1906, φπνπ ν Θενδφηνπ πξφηεηλε ηελ θαηάξγεζε ηεο δεθάηεο θαη ηελ 

επηβνιή εμαγσγηθνχ θφξνπ. Με ηελ πξαθηηθή απηή δηαθψλεζε ε εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία ζεσξνχζε 

φηη ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ θνξνινγηψλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιιεο έπιεηηε ηειηθά ηα ζπκθέξνληα 

ησλ θαηνίθσλ, βι. «Οη θαηαξγεζέληεο θφξνη», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 13/26-5-1906. 
146

 TNA: CO67/146/21640. Δπηζηνιή King-Harman πξνο Earl of Elgin, Λεπθσζία 1-6-1906. 
147 Σν λνκνζρέδην είρε ππνβιεζεί θαη ην πξνεγνχκελν έηνο, βι. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 19-5-1905, ε 

ζπδήηεζή ηνπ φκσο αλαβιήζεθε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη θάηνηθνη ηεο Λάξλαθαο, φπνπ ήηαλ 

δήκαξρνο ν Ρψζζνο, εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία ηνπο, κε αλαθνξά ηνπο πξνο ην πκβνχιην, θαηαγγέιινληαο 
ηνλ εηζεγεηή ηνπ λνκνζρεδίνπ φηη ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζέζεο ηνπ γηα ηελ αθαίξεζε απφ 

ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ςεθνθφξσλ βι. «Αλαθνξά Λαξλαθέσλ», εθ. Αιήζεηα, 3-3-1906.  
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αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ δεκαξρείσλ. Σε κε αλαγθαηφηεηα ηνπ λνκνζρεδίνπ ππνζηήξημαλ 

θαη ηα επίζεκα κέιε, κε ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο λα ζεσξεί φηη πην ιεηηνπξγηθφο ζα 

ήηαλ έλαο λφκνο ζηα πιαίζηα ηνπ αληίζηνηρνπ βξεηαληθνχ. Ζ πξφηαζε φκσο ηνπ Ρψζζνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο λα ζέζνπλ θαη πάιη ην αίηεκα γηα 

αλαζεψξεζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα θαη νη 

κνπζνπικάλνη λα εθιεγνχλ πξφεδξν ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.
148

 Σειηθά ην λνκνζρέδην 

απνζχξζεθε, κέρξη λα εηνηκαζηεί λέν, ζχκθσλα θαη κε ηα βξεηαληθά πξφηππα. 

  Παξφκνηαο θχζεο λνκνζρέδην πξνηάζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην 1908, ζρεηηθά 

κε ηελ «Πξνζηαζία απφ πξάμεηο δσξνδνθίαο» θαηά ηηο εθινγέο. Οη έιιελεο βνπιεπηέο 

παξά ην γεγνλφο φηη ζπκθσλνχζαλ κε ηε γεληθή ηδέα θαη ην ζθνπφ ηνπ, εληνχηνηο 

αληέδξαζαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ, αθνχ επηδίσθαλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ βξεηαληθνχ 

εθινγηθνχ λφκνπ ζηηο θππξηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη φρη απιά επηβνιή νξηζκέλσλ (δχν) 

άξζξσλ ηνπ.
149

   

 Σν δήηεκα ηεο κε δηεμαγσγήο εθινγψλ γηα αλάδεημε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ 

ηέζεθε θαη θαηά ηελ ζχλνδν ηνπ 1906. Οη αηξεηνί βνπιεπηέο θαηεγφξεζαλ ηελ θπβέξλεζε 

γηα αδηαθνξία, αθνχ δελ κεξίκλεζε γηα ηελ εηνηκαζία εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, θαη γηα ηε 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαηνίθσλ, κε ηνλ δηνξηζκφ Γεκνηηθψλ 

πκβνπιίσλ. Σν ζέκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κέζα απφ ηνλ επξχηεξν θαθφ ηεο 

δηακάρεο ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, αθνχ ν δηνξηζκέλνο Γήκαξρνο Λεπθσζίαο, Α. 

Ληαζίδεο, ήηαλ απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ θεξπλεηαθψλ. Σελ εθ λένπ αλάδεημε ηνπ 

δεηήκαηνο εθκεηαιιεχηεθαλ νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, νη νπνίνη δήηεζαλ ηελ εθινγή 

νκνεζλνχο ηνπο ζηε δεκαξρεία, κε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο λα πξνηείλνπλ ηελ εηνηκαζία 

ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θάηη πνπ ζα βνεζνχζε θαη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη ν 

Αξκνζηήο.
150

 Ο ζφξπβνο ζπλερίζηεθε, ηδηαίηεξα γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ Γηνηθεηή 

Λάξλαθαο ζηηο εθινγέο γηα αλάδεημε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηα Λεχθαξα, κε ηελ 

αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνςεθίσλ απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ψζηε, ζχκθσλα 

κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Θ. Θενδφηνπ, λα εθιεγνχλ νη επηιεγκέλνη απφ ηελ θπβέξλεζε 

ππνςήθηνη.
151

   

                                                             
148 Σν αίηεκα αθνξνχζε ηδηαίηεξα ην Γεκαξρείν ηεο Λεπθσζίαο, φπνπ εθιέγνληαλ πέληε Οζσκαλνί θαη έμη 

Έιιελεο, κε απνηέιεζκα, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, λα εθιέγεηαη πάληα έιιελαο πξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ. χκθσλα κε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Chefket Bey, κε ηελ πην πάλσ αλαινγία, έπξεπε λα εθιέγεηαη 

έιιελαο δήκαξρνο γηα έμη ρξφληα θαη Σνχξθνο γηα πέληε ρξφληα. Οιφθιεξε ε ζπδήηεζε ζην ΣΝΑ: CO69/20. 

πλεδξία 22-2-1906. 
149 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 5-5-1908. 
150 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 20-3-1906. 
151 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 21-3-1906. 
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 Σν ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηα δεκαξρεία ηειηθά θαηαηέζεθε ην 

1907. Ζ θχξηα αληίξξεζε πξνήιζε απφ ηνλ θεξπλεηαθφ . Αξανχδν, πνπ δήηεζε φπσο ε 

εηνηκαζία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ λα παξακείλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δεκαξρείσλ 

αληί λα παξαρσξεζεί ζηνπο Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο. Άπνςε κε ηελ νπνία δηαθψλεζε ν 

ψδνο, θαηεγνξψληαο ηα δεκαξρεία γηα κεξνιεςία. Σελ αχμεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο 

κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εθινγηθψλ πξνζφλησλ πξφηεηλαλ άιια ειιεληθά κέιε, κε ηελ 

πξφηαζε λα θαηαςεθίδεηαη ζε ζρεηηθή ςεθνθνξία.
152

 

 ην πιαίζην ηεο επηδίσμεο επξχηεξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ εληάζζεηαη θαη ην 

λνκνζρέδην πνπ εηνίκαζε ν Θ. Θενδφηνπ, ζηεξηγκέλν ζηνλ αληίζηνηρν νζσκαληθφ λφκν, 

ζρεηηθά κε ηνπο Μνπθηάξεδεο. χκθσλα κε απηφ, ζα επαλεξρφηαλ ην πξνλφκην γηα εθινγή 

ησλ θνηλνηαξρψλ απφ ηελ θάζε θνηλφηεηα μερσξηζηά, ην νπνίν ίζρπε θαη θαηά ηελ άθημε 

ησλ Βξεηαλψλ θαη θαηαξγήζεθε κε ην λφκν ηνπ 1891. Έηζη, κε ηελ πξνηεηλφκελε 

ηξνπνπνίεζε ηεο κεζφδνπ εθινγήο ζα κεησλφηαλ θαη ε ηζρχο ηνπ θεξπλεηαθνχ 

ζπλδπαζκνχ.
153

 χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Θενδφηνπ, ηα εθινγηθά θξηηήξηα ζα ήηαλ 

επξέα (φινη νη θνξνινγνχκελνη ζα είραλ δηθαίσκα ςήθνπ), ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζα ήηαλ 

δηεηήο, ελψ νη ππνςήθηνη γηα εθινγή ζα πξνηείλνληαλ απφ ηηο θνηλφηεηεο θαη φρη απφ 

θάπνηνλ αμησκαηνχρν, φπσο ζπλέβαηλε σο ηφηε.
154

 Ζ ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

ζπλερίζηεθε ζηα ηέιε Απξηιίνπ, νπφηε θαη απνθαζίζηεθαλ ηφζν ηα πξναλαθεξζέληα 

κέηξα, φζν θαη ε εθινγή δχν θνηλνηαξρψλ ζε θάζε θνηλφηεηα, φπνπ ππήξραλ πέξαλ ησλ 30 

κειψλ θαη ησλ δχν εζλνηηθψλ νκάδσλ, έλα αίηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο νζσκαλνχο 

βνπιεπηέο θαη εγθξίζεθε νκφθσλα.
155

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνρεηξφηεηαο κε ηελ νπνία 

εηνηκάζηεθε ην λνκνζρέδην ήηαλ ην γεγνλφο φηη δελ ιήθζεθε θακηά πξφλνηα γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα δηεμάγνληαλ νη εθινγέο, φπσο επηζήκαλε θαη ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο.
156

 

 Παξάιιεια, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο έζεζαλ θαη πάιη ην δηαρξνληθφ ηνπο αίηεκα 

γηα ηελ ελαιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ δεκάξρνπ ζηηο δχν θνηλφηεηεο θαη ηελ θαηνρή ηεο απφ ηελ 

θάζε θνηλφηεηα γηα φζα έηε ηζνχληαλ κε ηηο ζέζεηο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ θαηείρε ε 

θάζε κηα. Πξφηεηλαλ επίζεο φπσο ν πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο θάζε πκβνπιίνπ λα 

πξνέξρνληαλ απφ μερσξηζηέο θνηλφηεηεο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη έιιελεο βνπιεπηέο 

δηαθψλεζαλ, αθνχ ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο δηαζθαιηδφηαλ ηφζν απφ ην Γηάηαγκα ηνπ 

1882, φζν θαη απφ ηνπο νζσκαληθνχο λφκνπο γηα ηα δεκαξρεία. Με ηελ άπνςή ηνπο 

                                                             
152 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 23-4-1907. 
153

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θεξπλεηαθψλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ηνλ ηξφπν επεξεαζκνχ, κέζσ ησλ 

θνηλνηαξρψλ, ησλ θαηνίθσλ βι. Ν. Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ, φ.π., ζει. 18, Ν. Καηαιάλνο, 

Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 125-126. 
154 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 12-3-1906. 
155 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 27-4-1906. 
156 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 22-3-1906 θ.ε. 
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ζπκθψλεζε θαη ν Αξρηγξακκαηέαο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε εκπηζηνζχλε ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ θαηνίθσλ πξνο ην πξφζσπν απηνχ πνπ αζθνχζε εμνπζία ήηαλ απαξαίηεηε. Ζ πξφηαζε 

ηνπ Hami Bey ηειηθά θαηαςεθίζηεθε, αλ θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ε πξσηεχνπζα ηνπ 

λεζηνχ ζα απνθηνχζε Σνχξθν Γήκαξρν, σο απνηέιεζκα ηεο αξρηεπηζθνπηθήο δηακάρεο.
157

 

 Ζ ζεηηθή άπνςε πνπ είραλ νη έιιελεο βνπιεπηέο γηα ηνλ Αξκνζηή King-Harman 

εληζρχζεθε απφ ηελ επηηπρία ηνπ γηα ρνξεγία απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνο ην λεζί 

χςνπο 50,000 ιηξψλ εηεζίσο γηα κηα ηξηεηία, αξρφκελε απφ ην 1907, γηα ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Ζ απφθαζε, ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζην πκβνχιην απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Αξκνζηή,
158

 αθνινχζεζε ηε δήισζε ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ πξφζεζή ηνπο γηα 

πξφηαζε κνκθήο θαηά ηεο θπβέξλεζεο εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο θαηάζεζεο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
159

   

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1906 ήηαλ θαη ε ηειεπηαία ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο 

Αξρηγξακκαηέαο ν Α. Young, κεηά απφ κηα καθξά ζεηεία ζην λεζί. Με ηελ επθαηξία ηεο 

αλαρψξεζήο ηνπ γηα ηα Straits Settlement, φπνπ δηνξίζηεθε αξρηθά σο Απνηθηαθφο 

Γξακκαηέαο θαη θαηφπηλ Κπβεξλήηεο, ηα αηξεηά κέιε εμέθξαζαλ ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ 

επγλσκνζχλε ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Αξρηγξακκαηέαο 

επραξίζηεζε ηνπο βνπιεπηέο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο, φπσο ν ίδηνο ηφληζε, ήηαλ 

πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη, θαηά ηελ εθινγηθή ηνπ πεξηπέηεηα ην 1891, ελψ εμέθξαζε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην πςειφ επίπεδν ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηε θηινπαηξία, κε 

ηελ νπνία εξγάδνληαλ.
160

 

 Ζ ζχλνδνο ηνπ 1907 αθνινχζεζε κηα έληνλε πξνεθινγηθή πεξίνδν ελψ δηεμήρζε 

ζην κέζν εθινγηθήο δίθεο. ηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν ν King-Harman έθαλε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ αξσγή πνπ ζα παξείρε ε θπβεξλεηηθή ρνξεγία ησλ 50 ρηιηάδσλ ιηξψλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο «θξίζηκεο θαηάζηαζεο» πνπ βξηζθφηαλ ην λεζί, αιιά θαη ζηελ ππνκνλή, 

ηελ εξγαζία θαη ηε θξνληίδα πνπ έπξεπε λα επηδείμνπλ φινη γηα έλα «ιακπξφηεξν 

κέιινλ». Γηα πξψηε θνξά αλαθέξζεθε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζηελ αλάγθε 

γηα πεξαηηέξσ απμήζεηο ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θάηη πνπ ζα δεισλφηαλ 

θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ζηνπο αζηπλνκηθνχο, αθνχ δελ ζα ηνπο 

παξαρσξνχληαλ γεληθή αχμεζε αιιά έλα είδνο επηδφκαηνο βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

εκαληηθά έξγα, φπσο ν ζηδεξφδξνκνο, ηα αξδεπηηθά θαη ηα ιηκεληθά έξγα ζηελ 

Ακκφρσζην είραλ νινθιεξσζεί αλ θαη ηα αξηεζηαλά έξγα δελ ζηέθζεθαλ κε επηηπρία, ελψ 

                                                             
157 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 22-4-1907 θ.ε. 
158 Ζ αλαθνίλσζε πξνθάιεζε ιατθφ ελζνπζηαζκφ, βι. ζρεηηθά «Ζ αγγιηθή θπβέξλεζηο δίδνπζα επηρνξήγεζηλ 

εηο ηελ Κχπξνλ», εθ. Αιήζεηα, 3-3-1906.  
159 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξίεο 12 θαη 13-3-1906. 
160 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 4-5-1906.   
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άιια έξγα, φπσο ηα ιηκεληθά ζηε Λάξλαθα, ζα πινπνηνχληαλ κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, δξνκνινγήζεθαλ θαη νη αλαγθαίεο πξνεξγαζίεο γηα ιηκεληθά έξγα ζηελ 

Πάθν θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ γηα ην κνπζείν. Ο Αξκνζηήο δεζκεχηεθε γηα αχμεζε 

ζην θνλδχιη γηα ηελ Δθπαίδεπζε, γηα κέξηκλα γηα ην Γαζηθφ θαη ην Γεσξγηθφ Σκήκα θαη 

ηε κείσζε ηεο δεθάηεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Σέινο, έθαλε αλαθνξά θαη ζηελ 

αλακελφκελε, κηθξή, λνκνζεηηθή εξγαζία.
161

 Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν αξκνζηεηαθφο 

ιφγνο πξνθάιεζε ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο ζηελ Κεξχλεηα, γηα ην γεγνλφο φηη δελ έγηλε 

νπνηαδήπνηε λχμε ζην ιηκάλη ηεο πφιεο, φζν θαη άξζξα ζρεηηθά κε ηε κε αλαθνξά ζηηο 

αλάγθεο ηεο Λεκεζνχ.
162

  

 Γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο ππήξμε έληνλε ζπδήηεζε γηα δηάθνξα ζέκαηα 

αλάκεζα ζηνπο Σνχξθνπο θαη ζηνπο Έιιελεο βνπιεπηέο. Ζ θχξηα αληηπαξάζεζε εθπήγαδε 

απφ ηελ επηκνλή ησλ Οζσκαλψλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο βξεηαληθέο ζέζεηο, κε ζηφρν ηελ 

«απνηξνπή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ απφ ην λα ζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ελψπηνλ ηεο 

θπβέξλεζεο», ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ ειεπζεξηψλ. Σν ίδην 

έπξαηηαλ αθφκα θαη ζε δεηήκαηα πνπ έπιεηηαλ ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ, 

θάηη πνπ πξνθαινχζε αξλεηηθά αηζζήκαηα ζηα ειιεληθά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε επηκνλή ηνπο γηα ζπκπεξίιεςε θαη ησλ αιινδαπψλ 

ρακειφκηζζσλ ππαιιήισλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ζα ιάκβαλαλ αχμεζε 

ζχκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ Αξκνζηή, γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη σο έθθξαζε 

επαξέζθεηαο γηα ηε ρνξεγία ησλ 50,000 ιηξψλ. Απφ ηελ άιιε, νη Έιιελεο δηαθσλνχζαλ, 

επηδηψθνληαο αχμεζε ζηνπο κηζζνχο κφλν ησλ ηζαγελψλ ππαιιήισλ, αθνχ, φπσο 

αλέθεξαλ, εθιέρζεθαλ γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ Κππξίσλ θαη φρη ησλ 

μέλσλ. Σειηθά ππεξίζρπζε ε πξψηε άπνςε, ηελ νπνία ππνζηήξημαλ θαη νη βξεηαλνί 

βνπιεπηέο (ν ψδνο απνπζίαδε).
163

  

Παξφκνηα ηχρε είρε θαη ε παξάγξαθνο ζρεηηθά κε ην αίηεκα γηα πιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία απφ ηζαγελείο, κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ θάζε 

θνηλφηεηαο. Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο κε ην επηρείξεκα φηη νη δηνξηζκνί έπξεπε λα γίλνληαλ 

κε βάζε ηα πξνζφληα θαη φρη ηελ εζληθή θαηαγσγή (επεηδή ζεψξεζαλ φηη ζα επλννχληαλ 

νη Έιιελεο), δήηεζαλ ηελ πιήξε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ, ελέξγεηα πνπ ππνζηήξημαλ 

θαη ηα επίζεκα κέιε.
164

 Ζ αιινπξφζαιιε ζηάζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ πξνθάιεζε 

ηελ αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ, κε ηελ Αιήζεηα, λα ηνπο ραξαθηεξίδεη σο «πλεχκα 

αληηινγίαο», νη νπνίνη «δελ αθίλνπλ λα πεξάζε πεξίζηαζηο ρσξίο λα θαχζνπλ ιηβαλσηφλ 

                                                             
161 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 5-2-1907.   
162 «πιιαιεηήξηνλ εηο ηελ ζχειιαλ» θαη «Δίλε», εθ. Αιήζεηα, 8-2-1907. 
163 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξίεο 14 θαη 15-2-1907.   
164 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 20-2-1907. 
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θνιαθείαο πξφ ηεο κχηεο ησλ θπβεξλψλησλ», θαπηεξηάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηή ηελ 

βξεηαλνηνπξθηθή ζπλεξγαζία.
165

    

Δληνχηνηο ε αληηθψλεζε εγθξίζεθε κε ηηο θνηλέο ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο, αθνχ, 

ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο παξαγξάθνπ γηα ην θφξν ππνηειείαο, ηα νζσκαληθά κέιε ηελ 

θαηαςήθηζαλ. Αληίζηνηρα, ε παξάγξαθνο ππέξ ηεο έλσζεο πνπ ππνζηήξημαλ νη Έιιελεο 

βνπιεπηέο, απνξξίθζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Σνχξθνπο. εκεηψλεηαη φηη ηα 

βξεηαληθά κέιε αλ θαη ςήθηζαλ ππέξ ηεο αληηθψλεζεο, εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο 

γηα ην χθνο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο αθνχ ζεσξνχζαλ φηη ζηφρνο ηεο έπξεπε λα ήηαλ ε 

έθθξαζε επραξηζηηψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα ην έξγν πνπ έγηλε θαηά ην πξνεγεζέλ έηνο 

θαη νη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Αξκνζηή θαη ην ππνπξγείν αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ λεζηνχ. Ο λένο Αξρηγξακκαηέαο ζρνιίαζε κε ζιίςε ηε δηάζπαζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, 

νη νπνίνη, αληί λα κεξηκλνχλ γηα ην θαιφ ηνπ λεζηνχ, ελδηαθέξνληαλ κφλν γηα ην θαιφ ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο.
166

 

 ηελ αληηθψλεζε, πέξαλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, νη βνπιεπηέο επραξίζηεζαλ ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηα πινπνηεζέληα θαη ηα ππφ κειέηε έξγα. Παξάιιεια, πξφηεηλαλ δηάθνξα 

κέηξα πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ελψ 

ππέβαιαλ παξάπνλα γηα ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ, ηδηαίηεξα γηα ηα λεντδξπζέληα, ηνλ 

ζηδεξφδξνκν θαη ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα.
167

 Ζ θχξηα λνκνζεηηθή εξγαζία ηεο ζπλφδνπ, 

πέξαλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, εθηειέζηεθε κε νκαιφηεηα θαη ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ ε έληνλε ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο 

επηζθίαζε ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο. 

  Ζ επφκελε ζχλνδνο, ην 1908, ζπγθιήζεθε κε ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα λα 

βξίζθεηαη ζηελ θνξχθσζή ηνπ, ιίγνπο κήλεο κεηά θαη ηελ επίζθεςε ηνπ πθππνπξγνχ 

Απνηθηψλ ζην λεζί  θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθάιεζε. Δληνχηνηο, φπσο αλαθέξεη θαη ε 

εθεκεξίδα Αιήζεηα, δελ αλακελφηαλ νπνηαδήπνηε άκεζε αιιαγή ζηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνλ θαζηεξσκέλν ελαξθηήξην ιφγν ηνπ 

Αξκνζηή. Ο King-Harman, πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλαθνξψλ, δήισζε ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηε κε εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππνινίπσλ 

Οξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ θαη εμέθξαζε ηελ ειπίδα φηη ην ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα γηα ηελ 

εξεκία ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ ζα επηιπφηαλ ζχληνκα. Δπηπξφζζεηα, 

αλαθέξζεθε ζηε ρνξεγία ησλ 50,000 ιηξψλ, πνπ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ λεζηνχ ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν παξαρψξεζήο ηεο, αθνχ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαιή 

                                                             
165 «Αιεζηλφλ», εθ. Αιήζεηα, 22-2-1907. Παξφκνηα ήηαλ θαη αληίδξαζε ηεο εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, ηδηαίηεξα 

γηα ηε ζηάζε ηνπο γηα ην θφξν ππνηειείαο, βι. «Ζ δηρνγλσκία», 10/23-2-1907. 
166 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 20-2-1907. 
167 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 20-2-1907. 
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γεσξγηθή παξαγσγή, ζα δεκηνπξγνχζε πιεφλαζκα εζφδσλ, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

μνδεπφηαλ πξνο φθεινο ηνπ λεζηνχ, ελψ ζα ζρεκαηηδφηαλ θαη απνζεκαηηθφ ηακείν γηα 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Παξάιιεια πξφηεηλε απμήζεηο ζην θνλδχιη ηεο Δθπαίδεπζεο, κέζσ 

εηζαγσγήο νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ηεο αζηπλνκίαο.
168

 Ζ 

αληηθψλεζε ήηαλ πνιχ ζχληνκε, κφιηο δχν παξάγξαθνη, θαη εγθξίζεθε νκφθσλα απφ φια 

ηα παξφληα κέιε (απνπζίαδαλ ν Αξανχδνο θαη ν ψδνο). Πέξαλ ησλ επραξηζηηψλ πξνο ηνλ 

Αξκνζηή, ηα ειιεληθά κέιε ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα άκεζε εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 

ηελ εθινγή ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη αιινχ.
169

  

Σν ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ ησλ ηζαγελψλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ ηέζεθε 

θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ηνλ νζσκαλφ βνπιεπηή Shevket Bey, 

παξάιιεια φκσο κε ην αίηεκα γηα ζπλέρηζε πιήξσζεο ησλ αλψηεξσλ αμησκάησλ απφ 

Βξεηαλνχο, ζεσξψληαο φηη πηζαλή θαηάιεςε ηέηνησλ ζέζεσλ απφ Έιιελεο ζα 

πξνθαινχζε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

ηνπο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ακεξφιεπηα. Σν γεγνλφο θαηέγξαθε ηελ πξνηίκεζε 

ηεο εγεζίαο ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ζην λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πςειά ακεηβφκελεο 

αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο Βξεηαλνί, χζηεξα απφ 30 νιφθιεξα ρξφληα βξεηαληθήο 

θαηνρήο, αληί ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, Διιήλσλ. Δάλ απηφ νθεηιφηαλ ζε θφβν απέλαληη 

ζηνπο Έιιελεο, ή ζε πξνζπάζεηα θνιαθείαο ησλ Βξεηαλψλ, δελ έρεη ηφζν ζεκαζία, φζν 

φηη ππνλνκεχνληαλ έηζη νη πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Δπηπξφζζεηα, 

ππνδειψλεη θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο λα ζηεξηρηεί ζηνπο 

Βξεηαλνχο. Οη Έιιελεο, απφ ηελ άιιε, ζεσξνχζαλ ηελ θαηάιεςε αλψηεξσλ ζέζεσλ ζηε 

δηνηθεηηθή κεραλή απφ ηνπο ηζαγελείο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ 

θαη απαξαίηεην βήκα γηα ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ.
170

  

 Ζ επφκελε ζχλνδνο μεθίλεζε κε θαζπζηέξεζε, ηνλ Απξίιην 1909, θάηη πνπ, φπσο 

ν Αξκνζηήο αλέθεξε, νθεηιφηαλ ζηελ αξγνπνξεκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απφ ηε Λεπθσζία θαη ηελ εμέηαζή ηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν. Γελ απνθιείεηαη, 

φκσο, λα νθεηιφηαλ θαη ζηελ επηζπκία ηνπ Αξκνζηή λα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αξρηεπηζθνπηθψλ εθινγψλ. ηελ νκηιία ηνπ 

δηαθάλεθε γηα αθφκα κηα θνξά ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, κε ηε 

                                                             
168 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 3-3-1908, θαη «Ζ λέα ζχλνδνο ηνπ Ννκνζ. πκβνπιίνπ», εθ. Αιήζεηα, 15-2-

1908. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Σχπνπ γηα ην απνζεκαηηθφ ηακείν βι. «Σν ζπνπδαηφηεξνλ…», Αιήζεηα, 29-2-

1908. 
169

 Οιφθιεξε ε αληηθψλεζε ζην ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-3-1908. Ζ απφθαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

αληηθψλεζεο απνθιεηζηηθά γηα ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε κεξίδαο ηνπ ηχπνπ, βι. 

«Αληηθψλεζηο θνκκαηηθή», εθ. Αιήζεηα, 1908. 
170 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξίεο 11 θαη 12-3-1908. Ζ ελέξγεηα ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ πξνθάιεζε ηελ 
αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ, κε ηελ εθεκεξίδα Αιήζεηα λα αλαθέξεη φηη «πνιηηεχνληαη ζηελνθεθάισο», 

«Εεηήκαηα», 6-3-1908.   
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κεηάθιεζε εηδηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα κειέηε ησλ δεηεκάησλ ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη 

ησλ δαζψλ, θαη ηνλ δηνξηζκφ επηηξνπήο γηα εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Μεζανξίαο. Δπηπξφζζεηα, αλέθεξε φηη νη θπβεξλεηηθέο πξφζνδνη παξνπζίαζαλ αχμεζε, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επελδχζεσλ ζεκαληηθψλ πνζψλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γηα αλαπηπμηαθά έξγα. Δληνχηνηο, ε κε παξαρψξεζε ηθαλνπνηεηηθνχ 

πνζνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ε επηβνιή θαη πάιη θφξνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αθξίδαο πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ.
171

  

Σν δήηεκα ησλ πιενλαζκάησλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

θαη ε αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ απηά έξγσλ θαη ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο αθξίδαο, 

ψζηε λα ειαθξπλζνχλ νη θάηνηθνη απφ ηε βαξηά θνξνινγία ηέζεθε μαλά πξηλ ηε ζπδήηεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο ψδνο πξφηεηλε φπσο ε δηαρείξηζή ηνπο πξνζηεζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ψζηε ην πκβνχιην λα γλσξίδεη ην δηαζέζηκν πνζφ θαη λα πξνηείλεη ηα 

αλάινγα έξγα, επηζπκψληαο πξνθαλψο λα ηεζεί ππφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, σο 

θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
172

 Σέζεθε φκσο θαη κε ζρεηηθφ ςήθηζκα ζηηο 11 Ηνπλίνπ 

1909 (λ.ε.), κεηά απφ επεξψηεζε ηνπ Κπξηαθίδε ζρεηηθά κε ην πνζφ ηνπ πιενλάζκαηνο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Αξρηινγηζηή μεπεξλνχζε ηηο 216 ρηιηάδεο 

ιίξεο.
173

 Σν δήηεκα είρε ηεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Αξανχδν, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αληηθψλεζε, ρσξίο λα ζηεξηρζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη 

ε ζχζηαζε εξεπλεηηθήο επηηξνπήο απφ ηνλ Αξκνζηή γηα ην ζθνπφ απηφ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ κέηξν.
174

 Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε έδεημε ηελ πνιηηηθή απνκφλσζε ηνπ 

Αξανχδνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο έιιελεο βνπιεπηέο θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνζπλελλφεζεο,
175

 ελψ ν Σχπνο αλαθέξζεθε ζε νξηζηηθή ξήμε ησλ ζρέζεψλ ηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγία δχν θνκκάησλ ηνπ «σδηθνχ θαη ηνπ Αξανπδηθνχ»
176

.  

 Ζ αληηθψλεζε ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή είρε ηελ πξσηνηππία φηη 

απνηειείην απφ ηξία κέξε, ιφγσ ηεο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ.
177

 ην πξψην κέξνο 

εθθξάδνληαλ νη απφςεηο φισλ ησλ κειψλ, ζην δεχηεξν κφλν ησλ Σνχξθσλ θαη ζην ηξίην 

κφλν ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ. Ήηαλ κηα αξλεηηθή εμέιημε αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

εθδεισλφηαλ θαη επηζήκσο ε αδπλακία ηαχηηζεο απφςεσλ θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

                                                             
171 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 27-4-1909. Βι. «Ο αθξηδηθφο θφξνο», εθ. Αιήζεηα, 24-4-1909, «Οιίγα επί ηνπ 

ελαξθηεξίνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18/1-5-1909. 
172 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-5-1909. Παξφκνηα άπνςε εμέθξαζε θαη ε εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, «Σα 

πιενλάζκαηα», 2/15-5-1909.  
173 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 14-5-1909. 
174

 Ζ εθδήισζε «θνκκαηηθήο εκπάζεηαο» ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά θαη απφ κεξίδα ηνπ Σχπνπ, «Εεηήκαηα», 

εθ. Αιήζεηα, 30-4-1909. 
175 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 5-5-1909. 
176 «Ηδαξέ - Δθνξεία», εθ. άιπηγμ, 4-6-1909 θαη ηε δηάςεπζε ηνπ Αξανχδνπ, «Μία Γήισζηο», εθ. Αιήζεηα, 
11-6-1909. 
177 Οιφθιεξε ε αληηθψλεζε ζην ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-5-1909. 
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αηηεκάησλ ησλ δπν ζηνηρείσλ ηνπ λεζηνχ, φπσο θαη ε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηνπο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ππήξμε κηα «ζπκθσλία θπξηψλ» κεηαμχ ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ 

βνπιεπηψλ, ψζηε λα κελ ήηαλ παξφληεο νη κελ φηαλ ζα ζπδεηνχληαλ ε αληηθψλεζε ησλ 

δε, πνπ φκσο ζεσξήζεθε παξάηππν απφ ηνλ Αξκνζηή. Οη δχν αληηθσλήζεηο ησλ αηξεηψλ 

κειψλ αληηπξνζψπεπαλ θαη ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηελ πνιηηηθή 

πνπ ζα αθνινπζνχζαλ μερσξηζηά, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ.   

ηελ αληηθψλεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο έγηλε αλαθνξά ζε γεληθά δεηήκαηα, θαη 

νη επραξηζηίεο πξνο ηελ θπβέξλεζε. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ βνπιεπηψλ εθθξάζηεθε θαη γηα 

ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο θππξηαθήο αηκνπιντθήο εηαηξείαο, δεηψληαο ηε ζπλέρηζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο.
178

 Σέινο, γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί δηθαζηεξίσλ κε λέν Γηάηαγκα, ελέξγεηα πνπ ππέζθαπηε ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ Κππξίσλ γηα παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ.    

 Με ηα δχν ηειεπηαία ζεκεία δηαθσλνχζαλ νη κνπζνπικάλνη βνπιεπηέο, φπσο θαη 

κε ην αίηεκα ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα. Αθνχ αηηήζεθαλ 

ηελ πξφζιεςε πεξηζζφηεξσλ Σνχξθσλ ζηα δηθαζηήξηα, γηα λα βνεζνχλ ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο,
179

 εμέθξαζαλ ηηο επραξηζηίεο ηνπο πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα ηε ρνξεγία 

ησλ 50,000 ιηξψλ, ειπίδνληαο φπσο απηή απμεζεί. Σέινο, πξνζπάζεζαλ λα απνζπλδέζνπλ 

ηε ρνξεγία απφ ην θφξν ππνηειείαο, παξνπζηάδνληάο ηελ σο «δψξν πξνο ην λεζί», θαη 

ηφληζαλ φηη απνηεινχζαλ ην πην πηζηφ θνκκάηη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, φπσο θαη κέξνο 

ηνπ oζσκαληθνχ θξάηνπο, λφκηκνπ θαηφρνπ ηεο Κχπξνπ. 

 Αληίζεηα, νη έιιελεο βνπιεπηέο αλαθέξζεθαλ ζε κηα επξχηεξε ζεκαηνινγία 

(Αξρηεπηζθνπηθφ, θφξνο ππνηειείαο, έλσζε, έιιελαο επφπηεο παηδείαο). Δπηπξφζζεηα, 

έζεζαλ ην δήηεκα ηνπ, θαηά αλαινγία πιεζπζκνχ, δηνξηζκνχ ηζαγελψλ θαηνίθσλ ζηηο 

δεκφζηεο ζέζεηο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ πεξίπησζε ησλ δηθαζηεξίσλ, φπνπ έπξεπε λα 

δηνξίδνληαη άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα. 

Καηά ηε ζχληνκε ζχλνδν ηνπ 1910, ν Αξκνζηήο, ζηελ ηειεπηαία ηνπ, φπσο 

πίζηεπε, πξνζθψλεζε πξνο ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, αλαθέξζεθε ζηελ νηθνλνκηθή  

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί, ιφγσ ηεο κεησκέλεο εζνδείαο θαη, θαη’ επέθηαζε 

                                                             
178 Ζ αλαθνξά αθνξνχζε ηελ ΑΔΛ (Αηκνπιντθή Δηαηξεία Λεκεζνχ). Βι. ζρεηηθά Αληψλεο Α. Μαδέιια, 

«“Αηκνπιντθή Δηαηξεία Λεκεζνχ” (1905-1915): Ίδξπζε, ζηφρνη θαη δνκή», Κππξηαθαί πνπδαί, ΟΓ΄ (2010), 

Λεπθσζία 2012, ζζ. 179-210. Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο ζεσξνχζαλ φηη νη ζπκβάζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ 

θππξηαθή εηαηξεία έπξεπε λα ππνγξαθνχλ κφλν αλ ήηαλ ζπκθέξνπζεο θαη φρη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, 

πξνθαλψο επεηδή ήηαλ ειιεληθήο θππξηαθήο ηδηνθηεζίαο, Βι. ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 6-5-1909.   
179 Σν ελ ιφγσ αίηεκα ηέζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ 
Θενδφηνπ, ν νπνίνο ζεσξνχζε ηθαλνπνηεηηθφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ εξγαζία ησλ 

ειιήλσλ κεηαθξαζηψλ, βι. ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 14-5-1909. 
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ηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ησλ δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
180

 ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

θπβέξλεζεο λα αλαθνπθίζεη ηνπο θαηνίθνπο, εθηειέζηεθαλ δεκφζηα έξγα χςνπο 11,000 

ιηξψλ, κε δαπάλεο απφ ην ηακείν ηνπ πιενλάζκαηνο. Αλαθέξζεθε επίζεο ζην γεγνλφο φηη 

ε ηξηεηήο πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε παξαρψξεζε ρνξεγία χςνπο 50,000 ιηξψλ 

έιεμε θαη απηή αληηθαηαζηάζεθε κε πνζφ 40,000 γηα ην ηξέρνλ έηνο.
181

 Σέινο, εμέθξαζε 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρή ιήμε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο θαη ηελ ειπίδα 

ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ.
182

    

  Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο μεθίλεζε κε έλζηαζε απφ ηα 

ειιεληθά κέιε, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Θενδφηνπ, σο πξνο ηε δνκή ηεο, επηδηψθνληαο έλα θνηλφ 

θείκελν πνπ λα εθπξνζσπεί νιφθιεξν ην πκβνχιην. Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ 

ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε, φπσο θαη ην πξνεγνχκελν έηνο, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαλ μερσξηζηά νη απφςεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ, ησλ ηνχξθσλ θαη ησλ 

ειιήλσλ κειψλ. Ζ αληίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ εζηηάζηεθε ζην φηη παξνπζηάδνληαλ ζηελ 

επίζεκε αληηθψλεζε αηηήκαηα θαη απφςεηο ησλ ηνπξθηθψλ κειψλ, ζηα νπνία νη ίδηνη 

αληηηίζελην, ελψ, κε ηηο βξεηαληθέο ςήθνπο, νη δηθέο ηνπο απφςεηο θαηαςεθίζηεθαλ θαη 

δελ εηζήρζεζαλ ζηελ αληηθψλεζε. Ζ κέζνδνο απηή, φπσο αλέθεξε ν Θενδφηνπ δελ 

ζπλεζηδφηαλ νχηε ζην ηνπηθφ πκβνχιην, νχηε ζε άιια Κνηλνβνχιηα, ελψ, κε ηελ ίδηα 

ινγηθή, ε θάζε θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα εγθξίλεη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο, ςεθίζκαηα 

θιπ. Δμάιινπ, ήηαλ αληηζπληαγκαηηθή, αθνχ ζην δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ 

απηφ αλαθεξφηαλ σο έλα ζψκα. Δπηπξφζζεηα, ν ψδνο επηζήκαλε φηη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

πιεηηφηαλ ε έλλνηα ηεο πιεηνςεθίαο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Ο Υαηδεησάλλνπ επέξξηςε 

ηελ επζχλε ζηελ θπβέξλεζε, ε νπνία, ππνζηεξίδνληαο ηε κέζνδν απηή, πέξα ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ επηπηψζεσλ, βνεζνχζε ζηνλ «θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ», 

πξνζπαζψληαο, κέζσ ηεο δηρφλνηαο, λα επηβάιεη ηηο επηζπκίεο ηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα 

ειιεληθά κέιε δήηεζαλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο λα απφζρνπλ απφ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, αθνχ νη απφςεηο ηνπο είραλ εθθξαζηεί ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία 

ηνπ αξκνζηή.  

                                                             
180 Σν πξφβιεκα ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ιφγσ ηεο θαθήο ζνδεηάο θαη ησλ επηβαιινκέλσλ 

θφξσλ επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Σχπν ιίγνπο κφιηο κήλεο κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, φπνπ ν 

ελζνπζηψδεο Αξκνζηήο ππεξεθαλεπφηαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ, βι. «Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζηο θαη ε θπβέξλεζηο», εθ. Αιήζεηα, 27-8-1909. Δλδεηθηηθφ ήηαλ ην παξάδεηγκα ησλ ρακειψλ ηηκψλ ησλ 

θξαζηψλ, κε απνηέιεζκα ηα νξγαλσζνχλ ζπιιαιεηήξηα γηα λα εθθξαζηεί ε θξίζηκε θαηάζηαζε ησλ 

παξαγσγψλ, βι. ελδεηθηηθά ηα άξζξα ζηελ εθ. Αιήζεηα: «Ζ Οηληθή θξίζηο», θ. 15-1-1910, «Πείλα», θ. 21-1-

1910, «Εεηήκαηα», θ. 25-3-1910.   
181 Σν ελδερφκελν απηφ είρε ππνλνεζεί ζε άξζξν ηεο εθ. Αιήζεηα κε ηίηιν «Σν Ννκνζεη. πκβνχιηνλ», 11-2-

1910, δχν κήλεο πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Αξκνζηή. Παξφια απηά, ε αλαθνίλσζε πξνθάιεζε ηε 

δπζαξέζθεηα ηφζν ησλ βνπιεπηψλ, φζν θαη ησλ θαηνίθσλ, βι. «Σν άλνηγκα ηνπ Ννκνζ. πκβνπιίνπ» θαη 
«Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 18-3-1910 θαη 25-3-1910. 
182 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 29-3-1910. 
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Απφ ηελ άιιε, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο ζεσξνχζαλ ηηο ειιεληθέο αληηδξάζεηο 

ππεξβνιηθέο, αθνχ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην δελ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε αληίζηνηρα 

θνηλνβνχιηα άιισλ αλεμάξηεησλ ρσξψλ, ελψ ζην λεζί θαηνηθνχζαλ δχν δηαθνξεηηθέο 

θνηλφηεηεο, πνπ ηηο ρψξηδαλ ε ζξεζθεία θαη ε παξάδνζε, φπσο θαη ζηελ Κξήηε. 

Γξαηηφκελνο ηεο επθαηξίαο, ν Shevket Bey δήηεζε ηελ ίζε αληηπξνζψπεπζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ ζην πκβνχιην, θαη φρη κε βάζε ηελ αλαινγία πιεζπζκνχ, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Σέινο, επηδηψθνληαο ηελ έθθξαζε ησλ απφςεψλ 

ηνπο, σο κεηνςεθίαο, θαη ζηελ αληηθψλεζε, πξφηεηλαλ φπσο ε κέζνδνο ε νπνία ίζρπζε γηα 

πξψηε θνξά ην 1909, θαζηεξσλφηαλ. Σέινο ζηε ζπδήηεζε έζεζε ν ψδνο, ν νπνίνο 

πξφηεηλε φπσο ην πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο επηζηξέςεη ζηελ εηδηθή επηηξνπή γηα ηε 

ζχληαμή ηνπ γηα επαλεμέηαζε, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθψλεζαλ φινη νη ππφινηπνη.
183

 

πσο ζα θαλεί θαη απφ ην πεξηερφκελφ ηεο αληηθψλεζεο, ηφζν απηφ, φζν θαη ην γεγνλφο 

ηεο επαλεμέηαζήο ηνπ πξνζρεδίνπ, ήηαλ κηα πνιηηηθή λίθε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.    

Ζ ηξνπνπνηεκέλε αληηθψλεζε, ε νπνία εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ην πκβνχιην, 

απνηειείην ηειηθά απφ ηξεηο κφλν παξαγξάθνπο. ε απηήλ εθθξάζηεθαλ νη επραξηζηίεο 

ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηνλ Αξκνζηή θαη ε ιχπε ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα ηελ, 

πηζαλνινγνχκελε, αλαρψξεζή ηνπ. Δπίζεο, δειψζεθε ε απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηελ 

αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ βνπιεπηψλ γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ Σακείνπ 

Πιενλαζκάησλ θαζψο θαη γηα ηε κείσζε ηεο ρνξεγίαο απφ ην Λνλδίλν, αληί γηα αχμεζε 

θαη θαζηέξσζή ηεο, θαη παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Churchill. Ζ ζεκαζία πνπ 

είρε ην ηειεπηαίν δήηεκα νδήγεζε ηα κέιε ζην λα κε ζέζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζηελ 

αληηθψλεζε, ελψ παξάιιεια κε ζρεηηθφ ςήθηζκα δεηήζεθε ε αλαβνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ.
184

   

Ζ επαλέλαξμε ησλ λνκνζεηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο αλαβιήζεθαλ πεξαηηέξσ 

ιφγσ θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ βαζηιηά Δδνπάξδνπ VII,
185

 έγηλε ζηηο 17 Μαΐνπ 1910, αθνχ 

ήηαλ επείγνπζα ε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε απηήλ, ν King-Harman παξνπζίαζε 

ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ ππνπξγφ, φπνπ αλέθεξε φηη ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο 

ρνξεγίαο γηα ην επφκελν έηνο ήηαλ πνιχ κεγάιε, ελψ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ 

ζα ηχγραλε ελδειερνχο κειέηεο ζην Λνλδίλν. Απηφ πξνθάιεζε ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

                                                             
183 Γηα ηηο αληηδξάζεηο βι. ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 8-4-1910. Σν ζπγθεθξηκέλν πξψην πξνζρέδην δελ 

εηνηκάζηεθε ζηηο θαζνξηζκέλεο κέξεο, ιφγσ ησλ καθξψλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Δπηηξνπή, πνπ απνηειείην απφ 

ηνπο Αξρηγξακκαηέα, Θεζαπξνθχιαθα, Shevket Bey, Θ. Θενδφηνπ, Η. Κπξηαθίδε θαη Ν. Νηθνιαΐδε, αιιά 

ρξεηάζηεθαλ ηξεηο επηπιένλ κέξεο. ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 29-3-1910. 
184 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 11-4-1910. Βι. θαη «Σν ζρέδηνλ ηεο αληηθσλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 25-3-1910 

θαη «Δπί ηεο αληηθσλήζεσο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 3/16-4-1910. 
185 Καηά ηε ζπδήηεζε εγθξίζεθε ζπιιππεηήξην ςήθηζκα γηα ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιηά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 
φηη ν Υαηδεησάλλνπ πξφηεηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ επηζέηνπ «αλεπαλφξζσηε» κε ην «κεγάιε» γηα ηελ 

απψιεηα ηνπ βαζηιηά, σο πην αξκφδνλ γηα ηελ θππξηαθή πεξίπησζε. ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 17-5-1910.  
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θχπξηνπο βνπιεπηέο κε απνηέιεζκα λα αλαηξέζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα απνρή απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ.
186

 Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απάληεζε ηνπ 

ππνπξγνχ ήηαλ κηα «αφξηζηε θαη αλαβιεηηθή ππφζρεζε» ε νπνία νδήγεζε ηνπο βνπιεπηέο 

λα αλαηξέζνπλ ηελ αληηπνιηηεπηηθή ηνπο ζηάζε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαλνληθά ζην 

πκβνχιην θαηαθξίζεθε έληνλα απφ ηνλ Σχπν.
187

 Έηζη, κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλφδνπ, ν 

βνπιεπηήο Θ. Θενδφηνπ κεηέβε ζην Λνλδίλν, φπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ 

Απνηθηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, παξνπζηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

λεζηνχ κέζσ ζρεηηθνχ ππνκλήκαηνο.
188

     

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν ψδνο αλέθεξε φηη, ππφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο, ζα ηνλ θαηαςήθηδε, αθνχ ήηαλ «θεηδσιφο», ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

παξάπνλα ησλ θαηνίθσλ. Καηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε φηη δελ πξνβιεπφηαλ ε ρξήζε ησλ 

πεξηζζεπκάησλ γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνπο θφξνπο, νχηε γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ 

έξγσλ, πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Με ηελ άπνςε ηνπ 

ιεκεζηαλνχ βνπιεπηή ζπκθψλεζαλ θαη ηα άιια αηξεηά κέιε, κε νξηζκέλνπο εμ απηψλ λα 

απεηινχλ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαδφηαλ μαλά γηα ζπδήηεζε πξνυπνινγηζκφο κε ηα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ζα ηνλ θαηαςήθηδαλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα πξψηε θνξά έγηλε 

αλαθνξά απφ ηα ειιεληθά κέιε γηα ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο-

ςεθνθφξνπο ηνπο γηα ηελ αδπλακία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ 

«αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο».
189

 Σειηθά, ην λνκνζρέδην γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ εγθξίζεθε ρσξίο λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά, κε ηα αηξεηά κέιε λα 

πξνεηδνπνηνχλ φηη ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ γηλφηαλ απηφ.
190

  

Πέξαλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εηζήρζεζαλ θαη ππεξςεθίζηεθαλ νκφθσλα κεξηθά 

λνκνζρέδηα ήζζνλνο ζεκαζίαο, αθνχ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλφδνπ, νπνηνδήπνηε λνκνζρέδην ζα πξνθαινχζε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ή έληαζε 

απνζχξζεθε.
191

  

Ζ ζχλνδνο απηή ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ πκβνπιίνπ. Απφ ηε 

ζπλνιηθή εξγαζία θαη ζηάζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ δηαθάλεθε φηη ε έληνλε 

αληηδξαζηηθή πνιηηηθή πνπ πηνζέηεζαλ ηθαλνπνίεζε ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, νη νπνίνη 

φκσο απνγνεηεχηεθαλ απφ ηελ ππαλαρψξεζε απνδνρήο ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ 

                                                             
186 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 17-5-1910. Μφλν ν Αξρηεπίζθνπνο Κχξηιινο, ραξαθηήξηζε ηελ απάληεζε 

«νχηε ηθαλνπνηεηηθήλ, νχηε φκσο θαη απνγνεηεπηηθήλ». 
187 «Ο Κππξηψηηθνο ξηδνζπαζηηζκφο», εθ. Αιήζεηα, 13-5-1910. 
188 «Σα θππξηαθά δεηήκαηα πξν ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Αιήζεηα, 25-6-1910. Σν ππφκλεκα δεκνζηεχηεθε ζε 

ζπλέρεηεο ζην «Τπφκλεκα θ. Θ. Θενδφηνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 2/15-10-1910 θ.ε. 
189 Ζ ελέξγεηά ηνπο απηή δελ απνθιείεηαη λα αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε ηνπ Σχπνπ γηα ηελ απφθαζή ηνπο λα 

επηζηξέςνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, χζηεξα  απφ ηελ αφξηζηε απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ζρεηηθά κε ην 

νηθνλνκηθφ δήηεκα, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ. 
190 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 19-5-1910. 
191 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 23-5-1910. 
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πκβνπιίνπ χζηεξα απφ κηα αφξηζηε ππφζρεζε ηνπ ππνπξγνχ. Οη πξνζδνθίεο πνπ έδσζε ε 

ππνπξγηθή απηή επαγγειία, νη νπνίεο απνδείρζεθαλ ηειηθά θξνχδεο, απνηέιεζαλ θνκβηθφ 

ζεκείν γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ βνπιεπηψλ. 

Δλ κέζσ απνγνήηεπζεο απφ ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ην 

νηθνλνκηθφ δήηεκα, ε νπνία αλακελφηαλ κε κεγάιε αλππνκνλεζία,
192

 ζπγθιήζεθε ε 

ζχλνδνο ηνπ 1911, ε ηειεπηαία ππφ ηνλ King-Harman
193

 θαη ηεο λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ. 

ηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν, φπσο θάζε ρξφλν, έθαλε αλαθνξά ζηα δεκφζηα έξγα πνπ 

εθηειέζηεθαλ θαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ (πγεία, εγθιεκαηηθφηεηα, εκπφξην, 

γεσξγηθή παξαγσγή θιπ.). Με ιχπε αλαθνίλσζε φηη εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο, ε 

νπνία είρε αληίθηππν θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα ππήξραλ νξηζκέλεο πεξηθνπέο, αλάκεζα 

ζηηο νπνίεο θαη ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

έγηλε γηα ηελ θαζηέξσζε εηήζηαο ρνξεγίαο χςνπο 50,000 ιηξψλ απφ ην Βαζηιηθφ 

Θεζαπξνθπιάθην, αθνχ ε εκπεηξία ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ ίζρπζε ην επίδνκα απηφ απέδεημε 

ηε ρξεζηκφηεηά ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Ζ απφθαζε ηεο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο, φπσο αλέθεξε ν Αξκνζηήο, απνζθνπνχζε θαη ζηε δηαηήξεζε ελφο Σακείνπ 

Πιενλαζκάησλ 90,000 ιηξψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε έθηαθησλ αλαγθψλ, κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Σνλίζηεθε πάλησο φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρνξεγία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ, δελ ζα έπξεπε λα αλακελφηαλ απφ ηνπο Κχπξηνπο 

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην Λνλδίλν, αιιά επηβαιιφηαλ πιένλ ε 

νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ εηήζησλ πιενλαζκάησλ. Αλαθνξά έθαλε θαη ζηελ αλάγθε 

κεηάθιεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ 

θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ελφο πνζνχ σο ζχληαμε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηέσο Αξρίαηξνπ, 

Heidenstam, ν νπνίνο απεβίσζε χζηεξα απφ 31 έηε ππεξεζίαο ζηελ Κχπξν. Σέινο, 

αλαθέξζεθε ζηελ επηθείκελε απνρψξεζή ηνπ (ζα αλαρσξνχζε κε άδεηα ζηηο 31-3-1911), 

εθθξάδνληαο ηηο επραξηζηίεο ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρε κε ηνπο βνπιεπηέο, εληφο θαη 

εθηφο πκβνπιίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
194

  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ καθξά θαη 

έληνλε. Αληηπαξάζεζε ππήξμε αθφκα θαη γηα ηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε 

επραξηζηηψλ πξνο ηνλ απνρσξνχληα Αξκνζηή, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ δχν ηάζεηο. Απφ ηελ 

                                                             
192 Ο πξνζδνθίεο ήηαλ κεγάιεο παξά ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ Σχπν. Βι. «Ζ ελ Αγγιία 

εξγαζία» θαη «Σα θαζ’ εκάο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 17/30-7-1910 θαη 28/10-9-1910, «Ζ Κπβέξλεζηο θαη ηα 

θππξηαθά δεηήκαηα» θαη «Σα θππξηαθά δεηήκαηα ελ Λνλδίλσ», εθ. Αιήζεηα, 17-9-1910 θαη 1-10-1910. Γηα 

ηελ απνγνήηεπζε πνπ πξνθάιεζε ε ηειηθή απφθαζε βι. «Ώδηλελ φξνο θαη έηεθε κπλ» θαη «Δπί ηνπ 

ππνπξγηθνχ γξάκκαηνο», εθ. Αιήζεηα, 19-11-1910 θαη 25-11-1910, «Δπί ηέινπο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

20/3-12-1910. 
193 Γηα κηα αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηνπ King-Harman βι. «Ο Μέγαο Αξκνζηήο Sir Ch. King-Harman», εθ. 
Φσλή ηεο Κχπξνπ, 12/25-3-1911.  
194 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 21-3-1911. 
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κηα ήηαλ ν Αξανχδνο θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ν Λνπΐδνπ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ν 

King-Harman απνηεινχζε απιψο ηνλ εθπξφζσπν ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, πνπ δελ 

θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ζε κεγάιν βαζκφ, νπφηε νη επραξηζηίεο ήηαλ 

πεξηηηέο.
195

 Παξφηη ν ίδηνο ν Αξανχδνο ην αξλήζεθε, δελ απνθιείεηαη ε αξλεηηθή ηνπ 

ηνπνζέηεζε λα νθεηιφηαλ θαη ζηε «θηινθηηηαθή» ζηάζε ηνπ Αξκνζηή, ζην 

Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα. Απφ ηελ άιιε, ηφζν ν Θ. Θενδφηνπ, φζν θαη ζρεδφλ φια ηα 

ππφινηπα αηξεηά κέιε, αθνχ παξνπζίαζαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη 

ηα πεπξαγκέλα ηνπ ζην λεζί, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ «ηππνηηθή ζηάζε» ηνπ έλαληη ηνπ 

ελσηηθνχ δεηήκαηνο, ζηε κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο κέζσ ηεο παξνρήο ρνξεγίαο, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ, ηνλ δηνξηζκφ έιιελα επηζεσξεηή παηδείαο θ.α., ζεψξεζαλ 

φηη νη επραξηζηίεο ήηαλ απαξαίηεηεο. Σειηθά, ε παξάγξαθνο εγθξίζεθε κεηνςεθνχλησλ 

κφλν ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.
196

    

πσο αλέθεξε ν Αξρηγξακκαηέαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνζρεδίνπ, νκνθσλία 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχληαμή ηνπ ζεκεηψζεθε γηα ηηο πξψηεο δχν παξαγξάθνπο, κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηαζηνχλ μαλά μερσξηζηέο παξάγξαθνη πνπ εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο 

ησλ κειψλ κφλν κηαο απφ ηηο θνηλφηεηεο ζρεηηθά κε ην θφξν ππνηειείαο θαη ηε ρνξεγία, 

φπσο ζα θαλεί παξαθάησ.  

Πέξα απφ απηφ, νη έιιελεο βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ κε ηελ 

νπνία δεηνχζαλ επξχηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη θηιειεχζεξεο 

εμνπζίεο ζην πκβνχιην, κε ηνπο αληηδξνχληεο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, κέζσ μερσξηζηήο 

παξαγξάθνπ, λα δειψλνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ππάξρνληνο ζπληάγκαηνο. Δπίζεο, αληέδξαζαλ θαη ζηελ πηζαλφηεηα δηνξηζκνχ 

ηζαγελψλ ππαιιήισλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο, δεηψληαο ην δηνξηζκφ ζε απηέο κφλν 

Βξεηαλψλ. Καη ηα δχν δεηήκαηα πξνθάιεζαλ ηε ιχπε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη 

ηα θαηαςήθηζαλ κε «φιε ηε δχλακε ησλ πλεπκφλσλ ηνπο», θαηά ηνλ Υαηδεησάλλνπ. 

Δληνχηνηο, νη Οζσκαλνί επέκελαλ ζηελ εηζαγσγή, δηθαηνινγψληαο ηελ επηκνλή ηνπο φρη 

ζηελ αληθαλφηεηα ησλ Κχπξησλ, αιιά ζην θφβν ηνπο, ιφγσ ησλ «εζληθψλ αηζζεκάησλ 

πνπ ήηαλ νμπκέλα», κε ηελ παξάγξαθν λα εγθξίλεηαη ηειηθά κε ηηο ςήθνπο ησλ βξεηαλψλ 

βνπιεπηψλ. Σέινο, πξνηάζεθε θαη παξάγξαθνο ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε, πνπ εγθξίζεθε 

νκφθσλα, θαη άιιεο φπσο ε ρξήζε ηνπ πιενλάζκαηνο θαη ε αχμεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ 

                                                             
195

 Ο Λνΐδνπ ζεσξνχζε φηη έπξεπε λα εθθξαζηνχλ επραξηζηίεο ρσξίο κεγάια θαη ελζνπζηψδε ιφγηα γηα ην 

έξγν πνπ επηηέιεζε ν King-Harman. Παξφκνηα άπνςε εθθξάζηεθε θαη ζηα άξζξα «Δμεπηειηζκφο θαη 

Σαπείλσζηο» θαη «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 24-3-1911, φπνπ επηθξίζεθε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ λα 

παξαδψζεη ηελ αληηθψλεζε ζηνλ Αξκνζηή ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ.  
196 Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 27-3-1911 θ.ε.. Σν ηειηθφ θείκελν, 

ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 3-4-1911. 
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ηζαγελψλ ππαιιήισλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε απηήο ησλ πςειφκηζζσλ βξεηαλψλ, πνπ 

απνξξίθζεθαλ.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε θαλέξσζε ηε δηάζηαζε απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ δχν θνηλνηήησλ. Αθελφο νη Έιιελεο παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν 

δηεθδηθεηηθνί, δεηψληαο επξχηεξα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα. 

Αληίζεηα νη νζσκαλνί ζπλάδειθνί ηνπο, θνβνχκελνη ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ησλ 

Διιήλσλ, αθνινχζεζαλ κηα αληηδξαζηηθή πνιηηηθή, δεηψληαο βαζηθά ηε κε εθπιήξσζε 

ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ αληί ηελ ηθαλνπνίεζε δηθψλ ηνπο αηηεκάησλ, φπσο 

επηζεκάλζεθε απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο. Ζ εληειψο δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαθάλεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αηξεηνί βνπιεπηέο ζπδεηνχζαλ πνηνη 

πξφζθεξαλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ρνξεγία ηνπ πνζνχ ησλ 50,000 ιηξψλ 

πξνο ην λεζί. Αμηνζεκείσηε, πάλησο, ήηαλ ε ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ, νη νπνίνη, δεκνζίσο 

ηνπιάρηζηνλ, θξάηεζαλ ίζεο απνζηάζεηο απέλαληη ζηα δηάθνξα αηηήκαηα θαη πξνηάζεηο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο. 

 Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε γηα ηα δηάθνξα άξζξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαηέδεημε επηπιένλ ηε δηρνγλσκία αλάκεζα ζηνπο βνπιεπηέο ησλ δχν θνηλνηήησλ, αιιά 

θαη ηνλ «ππαξμηαθφ ηξφκν», θαηά ηνλ . Κησξή, πνπ άξρηζε λα θαηαιακβάλεη ηνπο 

Σνχξθνπο.
197

 Απηφ άξρηζε λα εθδειψλεηαη αξρηθά κε ηελ αληίδξαζε ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο 

ησλ Διιήλσλ γηα απμεκέλα πξνλφκηα ζηελ θνηλφηεηά ηνπο, φπσο ηελ αλαινγηθή 

εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο δεκφζηεο ζέζεηο
198

 θαη ηελ παξνρή ηεο ρνξεγίαο γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξφζθαηε απνγξαθή πιεζπζκνχ.
199

 ηα ίδηα πιαίζηα εληάζζεηαη θαη ε αληίζεζή ηνπο ζην 

αίηεκα γηα ηελ πιήξσζε πςειφβαζκσλ θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ απφ ηζαγελείο θαηνίθνπο.
200

 

Οη έιιελεο βνπιεπηέο ζηήξηδαλ ηα αηηήκαηά ηνπο αθελφο ζηελ χπαξμε 

δπζαλάινγνπ, κε ην πιεζπζκηαθφ ηνπο κέγεζνο, αξηζκνχ Σνχξθσλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία 

(ελδεηθηηθά, φπσο αλέθεξε ν Αξρηγξακκαηέαο κεηά απφ επεξψηεζε ηνπ Κπξηαθίδε, ζηελ 

αζηπλνκία ππήξραλ 428 Σνχξθνη θαη 276 έιιελεο)
201

, αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη ππήξραλ 

αμηφινγνη ηζαγελείο ππάιιεινη, νη νπνίνη, παξφηη εθπαηδεχνληαλ θαη θαηείραλ ηζάμηα 

πξνζφληα, παξαγλσξίδνληαλ θαη επηιέγνληαλ μέλνη γηα ηηο αλψηεξεο ζέζεηο. Πξφηεηλαλ σο 

ιχζε ηε ζέζπηζε αμηνθξαηηθψλ ηξφπσλ πξνζιήςεσλ (εμεηάζεηο), κηζζνινγηθά θίλεηξα 

                                                             
197

 . Κησξήο, Σνπξθνθχπξηνη, φ.π., ζει. 59. 
198 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 4, 5, 10 θαη 11-4-1911. 
199 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 12, 15 θαη 16-5-1911. 
200 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 4, 5, 10 θαη 11-4-1911. 
201 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 11-5-1911. Γηα ηηο αηηίεο πνπ πιεηνςεθνχζαλ νη Σνχξθνη ζηελ αζηπλνκηθή 

δχλακε, βι. . Κησξήο, ζην ίδην, ζει. 63.   
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ψζηε λα πξνζειθπζζνχλ νη ηθαλφηεξνη ζηε δεκφζηα ππεξεζία θαη ηε ζχζηαζε εηδηθήο 

επηηξνπήο γηα ην ζθνπφ απηφ.
202

 

Οη Οζσκαλνί αληηδξνχζαλ ζηα πην πάλσ επηκέλνληαο φηη νη πξνζιήςεηο έπξεπε λα 

γίλνληαη βάζεη πξνζφλησλ, ελψ ηζρπξίζηεθαλ φηη έλνησζαλ αλαζθάιεηα εμαηηίαο ηνπ 

απμεκέλνπ θαλαηηζκνχ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ. Αλέθεξαλ ελδεηθηηθά φηη 

ζε φζα ηκήκαηα ππήξραλ πξντζηάκελνη Έιιελεο, ζε απηά δελ επηιέγνληαλ γηα εξγαζία 

Σνχξθνη, ή ηνπο έβιεπαλ κεξνιεπηηθά. Δληνχηνηο, χζηεξα απφ ηελ πξφηαζε ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ αθππεξεηήζαληνο Γηεπζπληή Γεσξγίαο, Γ. 

αξαθσκέλνπ, απφ έιιελα, νη Οζσκαλνί δελ αληέδξαζαλ, πξνθαλψο ιφγσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εξγαζίαο πνπ επηηέιεζαλ νη δχν Έιιελεο πξνεγνχκελνη Γηεπζπληέο.
203

 Ζ 

παξαδνρή ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ ησλ Γελλάδηνπ θαη αξαθσκέλνπ αλαηξνχζε κε ερεξφ 

ηξφπν ηα επηρεηξήκαηα ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ γηα ηελ θαηάιεςε απφ κε Βξεηαλνχο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ. 

Δπηπιένλ, νη Οζσκαλνί δήηεζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, γηα ηελ 

άξηζηε αζηπλφκεπζε ησλ ρσξηψλ θαη ηελ απνθπγή αληηπαξαζέζεσλ θαη ζπκπινθψλ 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, θέξλνληαο σο παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθά ζηελ Αθαλζνχ, 

Αγθαζηίλα, Άρλα θαη Οξνχληα. Εήηεζαλ επίζεο ηελ πξφζιεςε θαη άιισλ Οζσκαλψλ 

αζηπλνκηθψλ ζε ηκήκαηα πνπ δελ ππήξραλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά νη 

νκνεζλείο ηνπο.
204

   

ε θαηαγγειίεο γηα θαθνδηαρείξηζε πξνέβεζαλ θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο. Ζ 

πιεηνςεθία ηνχξθσλ δεζκνθπιάθσλ ζηηο θπιαθέο, νδεγνχζε ζε άληζε κεηαρείξηζε ησλ 

ειιήλσλ θαηαδίθσλ, νη νπνίνη αλαγθάδνληαλ λα θάλνπλ ηηο πην εμεπηειηζηηθέο θαη 

δχζθνιεο εξγαζίεο, αθνχ νη θχιαθεο πξνζηάηεπαλ ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο.
205

 Ζ αλάδεημε 

ηεο θαηάζηαζεο, ήηαλ θαη κηα πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ λα απνδείμνπλ φηη ν 

θαλαηηζκφο δελ αθνξνχζε ηε κηα κφλν θνηλφηεηα ελαληίνλ ηεο άιιεο, αιιά ήηαλ 

ακθίδξνκνο θαη είρε λα θάλεη κε πξνζσπηθά δεηήκαηα θαη φρη νξγαλσκέλα.  

 ηελ αλαζθάιεηα πνπ έλνησζαλ νη Σνχξθνη πξέπεη λα απνδνζεί θαη ε 

πξνζθφιιεζή ηνπο ζηνπο Βξεηαλνχο, ζε κηα πξνζπάζεηα αιιεινεμππεξέηεζεο 

ζπκθεξφλησλ. Έηζη θαηαςήθηδαλ απφ θνηλνχ πξνηάζεηο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, αθφκε 

θαη εάλ ήηαλ ζεηηθέο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ ε 

                                                             
202 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 4, 5, 10 θαη 11-4-1911. 
203

 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 19-5-1911. Σε κφλε πξνυπφζεζε πνπ έζεζαλ ήηαλ λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ. 
204 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 4, 5, 9, 10 θαη 11-5-1911. Ο Shevket Bey θαηεγφξεζε ηνπο Έιιελεο ησλ 

ρσξηψλ απηψλ φηη αλάγθαζαλ κε ηε βία ηνπο Σνχξθνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο λα ηα εγθαηαιείςνπλ, 
θαηαγγειίεο πνπ απέξξηςαλ νη έιιελεο ζπλάδειθνί ηνπ.   
205 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 12-5-1911. 
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πξφηαζε ηνπ Θενδφηνπ, γηα κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο πιεξσκήο ηνπ ελνηθίνπ ηνπο, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή πεξηζπιινγή. 

Δμάιινπ, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ε νπνία, κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο ρνξεγίαο, δελ δερφηαλ 

αηηήκαηα γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνπο θαηνίθνπο, επέβαιιε ηελ εμνηθνλφκεζε 

ρξεκάησλ, ψζηε λα ππάξρεη απφζεκα ζηα ηακεία γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. ηελ πξφηαζε 

αληέδξαζαλ ηφζν νη βξεηαλνί φζν θαη νη κσακεζαλνί βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ 

ιαλζαζκέλε ηελ απνθνπή κηζζψλ ππαιιήισλ. Σειηθά ε πξφηαζε γηα κείσζε εγθξίζεθε κε 

ηηο ειιεληθέο ςήθνπο, έλαληη ησλ ηνπξθνβξεηαληθψλ (απνπζίαδε ν Ziai Effenti). 

 Παξφκνηα ήηαλ ε ζηάζε ηνπο ζηελ πξφηαζε γηα κεηψζεηο ζηα θνλδχιηα ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζηδεξφδξνκνπ κε ηα ίδηα επηρεηξήκαηα. Έηζη, ην πξψην 

θαηαςεθίζηεθε απφ ηνπο βξεηαλνχο θαη ηνπο ηνχξθνπο βνπιεπηέο, ελψ ην δεχηεξν 

εγθξίζεθε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ. Απηφ πνπ δηαθνξνπνίεζε ηελ 

γλψκε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ θαη ππεξςήθηζαλ ηε κείσζε ζην θνλδχιη ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ήηαλ φηη κε απηή δελ ζα επεξεαδφηαλ ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ ή ζεκειηψδε 

θπβεξλεηηθά δηθαηψκαηα.
206

 Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο, ππφ απηή ηελ έλλνηα, αλεζπρνχζαλ 

πεξηζζφηεξν λα κελ επεξεάζνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, παξά λα δηαζθαιίζνπλ ηα 

επξχηεξα ζπκθέξνληα ησλ Κππξίσλ.    

Δλδεηθηηθή είλαη θαη ε αληίδξαζή ηνπο ζηελ πξφηαζε γηα δαπάλε 500 ιηξψλ γηα ηε 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηε ζηέςε ηνπ άγγινπ βαζηιηά Γεσξγίνπ V. Οη Σνχξθνη 

δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε ηνπο απφ ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο εμέθξαζαλ ηελ πξφζεζή 

ηνπο γηα κεγαινπξεπείο εθδειψζεηο, αθνχ ε θπβέξλεζε ζην λεζί απνηεινχζε 

«αληηπξφζσπν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο» θαη φθεηιαλ λα επηδεηθλχνπλ αηζζήκαηα 

«επιαβείαο θαη ζεβαζκνχ» ζε απηήλ. Δπηπξφζζεηα, ζα ήηαλ κηα έθθξαζε επγλσκνζχλεο 

πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα φζα πξφζθεξε ζηελ Κχπξν. Αληίζεηα, νη Έιιελεο 

επηζπκνχζαλ ζεκλέο εθδειψζεηο, ψζηε αθελφο λα εθδεισζεί ε δπζαξέζθεηα ησλ Κππξίσλ 

γηα ηε βξεηαληθή θαθνδηνίθεζε, αθεηέξνπ απφ αβξφηεηα πξνο ηνλ λέν βαζηιηά, απφ ηνλ 

νπνίν αλέκελαλ πην επκελή δηαθπβέξλεζε θαη, ζην κέιινλ, εθπιήξσζε ησλ εζληθψλ ηνπο 

πφζσλ, αιιά θαη επεηδή ε Βξεηαλία έηξεθε «θηιηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπάζεηα πξνο ηελ 

Διιάδα».
207

 

 ην πιαίζην ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο Βξεηαλνχο γηα 

απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ πξνλνκίσλ κπνξεί λα ηδσζεί ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο ζηε δεκφζηα ππεξεζία σο δεχηεξεο γιψζζαο κεηά ηελ αγγιηθή. Έηζη 

                                                             
206 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 9, 10, 11 θαη 22-5-1911. 
207 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 25-5-1911. Πάλησο, νη βνπιεπηέο θαη ηα κέιε δηάθνξσλ ζπιιφγσλ, απέζηεηιαλ 
ηειεγξαθήκαηα πξνο ηνλ βαζηιηά θαηά ηελ εκέξα ηεο ζηέςεο ηνπ, κε ηα νπνία «εθδεινχλ ηνλ αλαιινίσηνλ 

πφζνλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ ππέξ ηεο κεηά Διιάδνο ελψζεσο», βι. «Ζ ζηέςηο», εθ. Αιήζεηα, 9-6-1991. 
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παξνπζίαδαλ παξάπνλα ελαληίνλ ηκεκάησλ γηαηί δελ εμέδηδαλ απνδείμεηο θαη θιήζεηο ζηα 

ηνπξθηθά, αιιά ζηα ειιεληθά, θάηη πνπ πξνθαινχζε «ηαιαηπσξία θαη αλαζηάησζε» ζηνλ 

νζσκαληθφ πιεζπζκφ.
208

 Ζ αλαζθάιεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ ηνπξθηθή εγεζία 

ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εμειίμεηο ζηελ Κξήηε. Οη αλαθνξέο ζην θφβν γηα ηελ 

(εληειψο αλχπαξθηε) επαλάιεςε ηνπ «θξεηηθνχ πξνηχπνπ» ήηαλ αξθεηέο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. Δλδεηθηηθή ήηαλ ε 

αλαθνξά ζε απηήλ ηνπ Shevket Bey, κεηά ηελ άπνςε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κπξίιινπ φηη 

ζηελ Κχπξν ππήξραλ αμηφινγα άηνκα πνπ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηε 

δηαθπβέξλεζή ηεο απφ ηνπο δηνηθνχληεο άιια λεζηά.
209

  

Αληίζεηα, σο αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζηελ αληηδξαζηηθή, πξνο απηνχο, 

πνιηηηθή ησλ νζσκαλψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ νδήγεζε ζηελ φμπλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πξφηαζή ηνπο γηα ηελ αθαίξεζε ρνξεγίαο πξνο ηνλ Σηεθθέ ηεο 

Λάξλαθαο, κε ηε δηθαηνινγία φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο ζθαλδάιηδαλ ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο, 

νη νπνίνη ππνρξεψλνληαλ λα θαηαβάινπλ θφξνπο γηα πινχζηα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα. Οη 

Οζσκαλνί βέβαηα, κε ην επηρείξεκα φηη απνηεινχζε ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε ε Βξεηαλία 

απφ ηελ έλαξμε ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο, απέξξηςαλ ην αίηεκα θαη καδί κε ηα επίζεκα 

κέιε ην θαηαςήθηζαλ.
210

 

 Ζ επηβνιή κεηψζεσλ ζε δηάθνξα θνλδχιηα νδήγεζε ηνλ Αξκνζηεχνληα λα 

ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ ππνπξγφ γηα ην ζέκα πνπ πξνέθπςε, δεηψληαο νδεγίεο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα δαπαλνχληαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξήκαηα, αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη ππήξρε 

πηζαλφηεηα νη κηζζνί λα παξέκελαλ νη ίδηνη θαη λα απνθφπηνληαλ άιιεο δαπάλεο απφ ην 

θνλδχιη απηφ.
211

 ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ην ππνπξγείν, ν Clauson ηφληζε ηδηαίηεξα ηηο 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ, πνπ νθείινληαλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

ίδην, ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πξψησλ, 

πνπ νδεγνχζαλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ζεψξεζε 

αδηθαηνιφγεηεο ηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ, αθνχ ην θφζηνο δηαβίσζεο ζην λεζί είρε 

απμεζεί, ελψ ε κηζζνδνζία παξέκεηλε θαζεισκέλε.
212

  

Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ, ε νπνία ππνθηλήζεθε απφ ηνλ Αξκνζηεχνληα, κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο εθδηθεηηθή
213

. Με ηειεγξάθεκα ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ L. 

Harcourt, ην νπνίν αλαγλψζζεθε ζην πκβνχιην, αλαθεξφηαλ φηη, εμαηηίαο ηεο «επίζεζεο 

πνπ ζεκεηψζεθε απφ ηα εθιεγκέλα κέιε ζηνλ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν πξνυπνινγηζκφ 

                                                             
208

 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 12-4-1911 θαη 8-5-1911. 
209 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 10-5-1911. 
210 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 25-5-1911. 
211 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 6 θαη 10-4-1911. 
212 Γηα ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία βι. TNA: CO67/162/13884.  
213 «Ζ ππνπξγηθή επηζηνιή», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21/3-6-1911,  
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ηεο θπβέξλεζεο», ε απνζηνιή ηνπ εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα γηα ηνλ ζηδεξφδξνκν 

αθπξψζεθε.
214

 Με απηφ σο πίεζε ν Αξρηγξακκαηέαο, έρνληαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

ππνπξγείνπ, πξνέβε ζε κηα πξσηνθαλή, γηα ηα ηζηνξηθά ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θίλεζε, «εθηφο ηάμεο θαη αληηζπληαγκαηηθή», φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Θ. 

Θενδφηνπ: ηελ αθχξσζε φισλ ησλ εγθξηζεηζψλ ηξνπνινγηψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ 

πηνζέηεζή ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Γηθαηνινγψληαο ηελ απφθαζή ηνπ ν Clauson, 

αλέθεξε φηη ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο πξνο ζπδήηεζε, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ απνθπγή αδηθηψλ, αθνχ ε απνθνπή ησλ ρξεκάησλ ζα επέθεξε 

κεηψζεηο κηζζψλ θαη απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, ρσξίο πξαγκαηηθή γλψζε, απφ ηνπο αηξεηνχο 

βνπιεπηέο, ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο μερσξηζηά. Σν ζέκα νδεγήζεθε ζε λνκηθή 

αληηπαξάζεζε, θαηά πφζν επέηξεπαλ νη Οξγαληθνί Καλνληζκνί ηελ επαλαηνπνζέηεζε ελφο 

λνκνζρεδίνπ, κε ηνλ Αξκνζηεχνληα λα ζεσξεί φηη απηφ ήηαλ ζεκηηφ θαη ηνλ Θενδφηνπ λα 

δεηά ηελ απφζπξζε ηεο πξφηαζεο σο αληηζπληαγκαηηθήο θαη εθηφο δηαδηθαζηψλ. πσο ν 

ηειεπηαίνο αλέθεξε, ε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ πξνθαλήο· λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

πιεηνςεθία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ θαη λα εγθξίλεη ην λνκνζρέδην ρσξίο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ πέηπρε ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ, αγλνψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επηζπκία ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ, ζέηνληαο παξάιιεια θαη πηζαλφηεηα απφζπξζήο ηνπο απφ ηα 

έδξαλα. Σειηθψο, κεηά απφ καθξά ζπδήηεζε, ην λνκνζρέδην ππεξςεθίζηεθε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
215

 

 

Σν Αξρηεπηζθνπηθό δήηεκα 

 Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ρεξεία ηνπ αξρηεπηζθνπηθνχ ζξφλνπ κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ σθξνλίνπ θαη ηελ αδπλακία εθινγήο λένπ Αξρηεπηζθφπνπ απαζρφιεζε 

ζε κεγάιε έθηαζε ην λεζί ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νχ

 αηψλα
216

, θαη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, 

επεξέαζε θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Πέξαλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιά θαη ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ πνπ είραλ έληνλν ην 

ρξψκα ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, νη ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία, δελ είραλ ηελ αλάινγε έληαζε. Απηφ βέβαηα 

νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη φινη νη έιιελεο βνπιεπηέο πξνέξρνληαλ απφ ηελ θηηηαθή 

                                                             
214 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 26-5-1911. 
215 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 26 θαη 29-5-1911. 
216 Γηα ην αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα βι. Ν. Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ, φ.π., Βελέδηθηνο Δγγιεδάθεο, 

«Σν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα», Γήκνο Λεπθσζίαο (εθδ.), Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζζ. 31-62, 

Μαθάξηνο Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα Κχπξνπ (1900-1910)» Δπεηεξίδα Κέληξνπ Μειεηψλ Ηεξάο 

Μνλήο Κχθθνπ, 10 (2013), ζζ. 337-444, Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Σν πνιχθξνην αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ θαη ε δεθαεηήο πεξηπεηεηψδεο πνξεία ηνπ 1900-1910, Λεπθσζία (1997). εκαληηθφ αλ θαη 
κνλφπιεπξν, είλαη θαη ην Γεψξγηνο . Φξαγθνχδεο, Ηζηνξία ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο Κχπξνπ (1900-

1910), Αιεμάλδξεηα 1911.   
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παξάηαμε. Οη ζπδεηήζεηο γηα ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα εληφο ηνπ πκβνπιίνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο άμνλεο. ηελ πξνζπάζεηα απνδπλάκσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ αληηπάισλ, κέζσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ζηηο 

θαηαγγειίεο ελαληίνλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ γηα παξεκβάζεηο ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ 

θαηεμνρήλ λνκνζεηηθή απφπεηξα γηα επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο.  

 Ζ πξψηε έκκεζε αλαθνξά ζηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ θηηηαθψλ θαη θεξπλεηαθψλ 

έγηλε θαηά ηελ αληηθψλεζε ζηνλ αξκνζηεηαθφ ιφγν ηνπ 1902, ζηα πιαίζηα ηνπ αηηήκαηνο 

γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ. ε απηή, πεξηιακβαλφηαλ θαη ε 

επαλαθνξά ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Ζ πξφηαζε απηή, φπσο δηαθάλεθε απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, είρε ζηφρν ηελ αθαίξεζε ηνπ 

δεκαξρηαθνχ ζψθνπ απφ ηνλ πξψελ βνπιεπηή θαη ηφηε δήκαξρν Λεπθσζίαο Αρηιιέα 

Ληαζίδε, ν νπνίνο απνηεινχζε θαη ηνλ θχξην ππνζηεξηθηή ηνπ κεηξνπνιίηε Κπξελείαο 

Κχξηιινπ. Αλάκεζα ζε άιια, θαηεγνξήζεθε γηα αληθαλφηεηα ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, φηη ήηαλ ππνρείξην ηεο θπβέξλεζεο, αθφκα θαη γηα ην γεγνλφο φηη 

ιάκβαλε κηζζφ θαη ρξεζηκνπνηνχζε άκαμα, ηελ νπνία πιήξσλε ην δεκαξρείν, γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ. Αληίζεηε άπνςε γηα ηνλ Ληαζίδε είρε ν Αξρηγξακκαηέαο, ν νπνίνο 

ππεξαζπίζηεθε ην δηνξηζκφ ηνπ ηνλίδνληαο φηη ε αμία ηνπ δηαθάλεθε θαηά ηελ εηθνζαεηή 

ζεηεία ηνπ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.
217

 

Σν δήηεκα ηέζεθε θαη πάιη ην 1906, κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ Ληαζίδε ζηε 

ζέζε ηνπ δεκάξρνπ Λεπθσζίαο, νπφηε αθέζεθαλ ππφλνηεο απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο γηα 

θαηαξηηζκφ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηα δεκαξρεία, κε ζηφρν ηελ 

απφξξηςε νξηζκέλσλ ππνςεθίσλ.
218

 Οη ππνςίεο ησλ ππνινίπσλ βνπιεπηψλ απμήζεθαλ 

φηαλ θαηά ηελ πξφηαζε ηνπ Ρψζζνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, ν, κφλνο 

θεξπλεηαθφο βνπιεπηήο, . Αξανχδνο, αληέδξαζε, δεηψληαο ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζηα δεκαξρεία.
219

  

Έκκεζε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο ηζρχνο ηεο θεξπλεηαθήο παξάηαμεο έγηλε θαη 

κε ηελ πξφηαζε ηνπ Θ. Θενδφηνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Κνηλνηαξρψλ λφκνπ, αθνχ ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, πνπ κέρξη ηφηε δηφξηδαλ ηνπο θνηλνηάξρεο, ειέγρνληαλ απφ ηνπο 

                                                             
217 TNA: CO69/16. πλεδξίεο 20-5-1902 θ.ε. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πάλησο φηη ηα παξάπνλα θαηά ηνπ 

Ληαζίδε μεθίλεζαλ απφ ηνλ Dervish Pasha, ν νπνίνο ηνλ ζεσξνχζε αλίθαλν λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

δεκάξρνπ. Βι. επίζεο ηα άξζξα ηεο εθ. Δπαγφξαο, 9-5-1902, «Μεηά ηνπο ιφγνπο ηα έξγα» θαη «Αη θαηά ησλ 

ππαιιήισλ κνκθαί». 
218 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 21-3-1906. Ο θαηαξηηζκφο ησλ εθινγηθψλ θαηάινγνη ήηαλ θαζνξηζηηθφο, 
θαζψο απφ απηνχο επηιέγνληαλ ηα κέιε ηεο «Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο».  
219 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 23-4-1907. 
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θεξπλεηαθνχο, νη νπνίνη πξφηεηλαλ γηα ηηο ζέζεηο πξνζθείκελα ζε απηνχο άηνκα.
220

 

Παξφκνηα θαηαγγειία έγηλε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο 

Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, νπφηε ν Θ. Θενδφηνπ θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε γηα παξέκβαζε 

ζηηο εθινγέο γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη γηα ην φηη δηφξηδαλ θνηλνηάξρεο, νη νπνίνη 

αλήθαλ ζην «θεξπλεηαθφ ζηξαηφπεδν», κε ηνλ Αξρηγξακκαηέα λα ζηεξίδεη ηηο επηινγέο 

ηεο δηνίθεζεο.
221

 Σν δήηεκα ηέζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ λνκνζρέδην 

ηνπ 1905, φηαλ ν ψδνο δηαθψλεζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ απφ 

φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, κέζσ θνξνινγίαο, πξνηείλνληαο φπσο ηα ρξήκαηα θάζε 

επαξρίαο παξαρσξνχληαη ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο θάζε επαξρίαο. Ζ παξέκβαζε ηνπ 

ιεκεζηαλνχ βνπιεπηή έδσζε ην έλαπζκα γηα ακθηζβήηεζε νιφθιεξεο ηεο δνκήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ, κε αλνηθηέο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ, ηελ νπνία έιεγρε ε θεξπλεηαθή 

κεξίδα.
222

 

Οη πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ Μ. Σειιπξίδε, φηη ην 

Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα δελ ήηαλ θαη’ εμνρήλ ζξεζθεπηηθφ, αιιά «απνηέιεζκα πνιηηηθήο 

ή θαιχηεξα θνκκαηηθήο πάιεο», θαη πξνζπάζεηα ππεξίζρπζεο ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ 

ησλ δχν παξαηάμεσλ, νη νπνίεο είραλ δεκηνπξγεζεί πνιχ πξηλ ηε ρεξεία ηνπ 

αξρηεπηζθνπηθνχ ζξφλνπ, κε ηελ αλνρή ή θαη ηελ αδπλακία ηνπ σθξνλίνπ.
223

    

Πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θπβέξλεζε φηη πξνζπαζνχζε λα ηεξήζεη κηα 

κεηξηνπαζή ζηάζε ζηε δηακάρε,
224

 επηθαινχκελε ηελ αδηθία πνπ ζα πξνθαιείην ζηελ 

αληίπαιε παξάηαμε, ε νπνία δελ εθπξνζσπείην ζην πκβνχιην. ηα πιαίζηα απηά ε 

θπβέξλεζε αληηηάρζεθε ζηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ζεσξψληαο φηη έλα ηέηνην λνκνζρέδην ζα επλννχζε έλα κέξνο 

κφλν ηνπ πνηκλίνπ, ππνλνψληαο βαζηθά ηελ παξάηαμε ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ, θάηη 

πνπ επέθεξε θαη ηελ αληίδξαζή ηνπο.
225

  

 Ζ θαηαγγειία ηνπ Θενδφηνπ δελ απνηεινχζε ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ηα 

ειιεληθά κέιε θαηήγγεηιαλ θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

                                                             
220 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 12-3-1906. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θεξπλεηαθψλ επί ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

θαη ηνλ ηξφπν επεξεαζκνχ, κέζσ ησλ θνηλνηαξρψλ, ησλ θαηνίθσλ βι. Ν. Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ, 

φ.π., ζει. 18, Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 125-126. 
221 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 22-3-1906. 
222 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 9-3-1905 θ.ε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ίδηνο ν Αξκνζηήο παξελέβε 

αλαθέξνληαο φηη ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ ήηαλ πνιχ πςειφ, ζέηνληαο πξνζσξηλφ ηέινο ζηε 

ζπδήηεζε. 
223 Μ. Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζζ. 340-341, Ν. Υξηζηνδνχινπ, ζην ίδην, ζζ. 18-19. 
224 Γηα ηε ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ ζην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα βι. Υξηζηφθνξνο Κσλζηαληηλίδεο, «Σν 

Αξρηεπηζθνπηθφ Εήηεκα (1900-1910) σο έθθαλζε ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο: Ζ βξεηαληθή ζεψξεζε", 
Κππξηαθαί πνπδαί, ηφκ. Ο' (2008),  ζζ. 119-243.  
225 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 23-6-1904. 
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αξρηεπηζθνπηθέο εθινγέο. Οη έιιελεο βνπιεπηέο έθαλαλ αλαθνξά ζε δηάθνξεο 

«απζαίξεηεο» ελέξγεηεο ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ θαη ηελ «παξάλνκε» ζπκκεηνρή 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηφζν ζηηο πξνεγεζείζεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, φζν θαη ζην 

Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, ζην πιαίζην, φπσο ην έζεζε ν νζσκαλφο βνπιεπηήο Hadji Hafuz 

Ef. ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο λα ζπείξεη ηε δηρφλνηα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο. Ζ πνιηηηθή απηή δηεμαγφηαλ κέζσ ηεο απνδνρήο αηηεκάησλ ηεο κεηνςεθίαο 

θάζε θνηλφηεηαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο πξνζεηαηξηζκνχ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ απφ απηέο 

αγλνψληαο ηαπηφρξνλα άιια αηηήκαηα.
226

 Οη θαηαγγειίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ην πξφζσπν 

ηνπ Αξρηγξακκαηέα A. Young, ηδηαίηεξα γηα ηελ αλνρή πνπ επηδείθλπε γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ππαιιήινπο ηνπ γξαθείνπ ηνπ, νη νπνίνη είραλ ελεξγφ ξφιν ζηηο αξρηεπηζθνπηθέο θαη 

βνπιεπηηθέο εθινγέο. Ζ αλνρή απηή ηνπ βξεηαλνχ αμησκαηνχρνπ, ν νπνίνο είρε 

πξνθαιέζεη αξλεηηθή εληχπσζε κε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ ην 1891 γηα ηε ζέζε ηνπ «κε 

κσακεζαλνχ» βνπιεπηή ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, ζεσξείην σο 

εζθεκκέλε πξνζπάζεηα ηνπ ηδίνπ γηα λα παξέκβεη πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνςεθίσλ.
227

 Ζ θπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Αξρηγξακκαηέα, πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη 

απνζηάζεηο απφ ηηο θαηεγνξίεο, θαηαδηθάδνληαο ηέηνηεο ελέξγεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα 

πξνζπάζεζε λα δψζεη πνιηηηθή θάιπςε, δηθαηνινγψληαο ηηο έκκεζα.
228

 Αληίζηνηρα, νη 

πξνζθείκελεο εθεκεξίδεο ζηνπο «δηαιιαθηηθνχο» θαηήγγεηιαλ ηνπο βνπιεπηέο, φηη αληί λα 

δηεθδηθνχλ επηπξφζζεηα πξνλφκηα γηα ηνπο θαηνίθνπο, αζρνινχληαλ κε «πξνζσπηθά 

δεηήκαηα», ελψ ν ππφινηπνο Σχπνο, θαηεγνξνχζε ηνπο «θεξπλεηαθνχο» φηη 

ππεξαζπίδνληαλ ηνπο Βξεηαλνχο.
229

 

Χο απνηέιεζκα, ηα αηξεηά κέιε, σο έθθξαζε ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπο κείσζαλ ηα 

νδνηπνξηθά ηνπ Αξρηγξακκαηέα θαηά 15 ιίξεο.
230

 Ζ θίλεζε απηή δελ είρε νπνηαδήπνηε 

επίπησζε ζηε κηζζνδνζία ηνπ Young, ν νπνίνο ιάκβαλε πνιχ πςειφ κηζζφ, αιιά 

αθνξνχζε ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο ηζρχνο απφ ηα αηξεηά κέιε. Δπίζεο, εληάζζεηαη θαη ζην 

επξχηεξν πιαηζίν ηεο αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζέηεζαλ ηα λενεθιεγέληα κέιε ηνπ 

                                                             
226 Ο Εαλλέηνο, έκκεζα θαηεγνξνχζε ηνλ Αξρηγξακκαηέα, A. Young, γηα ζπκκεηνρή ζην Αξρηεπηζθνπηθφ 

δήηεκα, θάηη πνπ αλαπφθεπθηα επεξέαδε θαη ηελ ακεξφιεπηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Βι. ελδεηθηηθά 

ηηο θαηαγγειίεο, TNA: CO69/16. πλεδξίεο 15-5-1902 θαη 20-5-1902 θαη ηηο αλαδεκνζηεχζεηο ηνπο, «Σν 

αξρηεπηζθνπηθφλ δήηεκα ελ ησ Ννκ. πκβνπιίσ», εθ. Αιήζεηα, 10-5-1902. Δπίζεο, «Αη θαηά ησλ ππαιιήισλ 

κνκθαί», εθ. Δπαγφξαο, 9-5-1902.  
227 Βι. «Ζ θαηά ηεο Αξρηγξακκαηείαο κνκθή», εθ. Δπαγφξαο, 11-5-1902. 
228

 TNA: CO69/16. πλεδξία 15-5-1902. Βι. επίζεο, «Αη θαηά ησλ ππαιιήισλ κνκθαί» θαη «Φεπδείο ππέξ 

ησλ Κππξίσλ Γηαβεβαηψζεηο», εθ. Δπαγφξαο, 9-5-1902 θαη 16-5-1902, Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, 

ζζ. 460-467. 
229 Γηα ηηο θαηαγγειίεο βι. ελδεηθηηθά «Πξαθηηθήλ εξγαζίαλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 11/23-5-1902. Γηα ηελ 
αληίζεηε άπνςε βι. «Σν Φεχδνο. Ηδνχ ε δχλακηο ησλ», εθ. Δπαγφξαο, 23-5-1902. 
230 TNA: CO69/16. πλεδξία 20-5-1902. 
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πκβνπιίνπ, πνπ εθδεισλφηαλ, φπσο ν ίδηνο ν ψδνο αλέθεξε, σο «θηλήζεηο κνκθήο θαηά 

ηεο θπβέξλεζεο».
231

  

Άιιε θαηαγγειία αθνξνχζε ηελ αλάκημε ηνπ Αξρηδηάθνλνπ ηεο Αγγιηθαληθήο 

Δθθιεζίαο Potter ζηηο δηαδηθαζίεο γηα εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ, κε δειψζεηο ηνπ ελαληίνλ 

ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ. Ο Θ. Θενδφηνπ ηνλ θαηεγφξεζε φηη θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην 

Παηξηαξρείν Αιεμάλδξεηαο θαηήγγεηιε ηνλ Κηηίνπ γηα δσξνδνθία θαη ππνθίλεζε 

επεηζνδίσλ, θαη επνκέλσο, δελ έπξεπε λα εθιεγεί Αξρηεπίζθνπνο. Ο έιιελαο βνπιεπηήο 

ζεσξνχζε φηη ν Αξρηδηάθνλνο αθνινπζνχζε ηελ θπβεξλεηηθή γξακκή θαη δελ ήηαλ 

πξνζσπηθέο νη πξσηνβνπιίεο ηνπ. Ζ θπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Αξρηγξακκαηέα αληέθξνπζε ηηο 

θαηαγγειίεο, ελψ ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο θαηεγφξεζε ηνλ Θενδφηνπ γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «βήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνεθινγηθνχο ζθνπνχο», ελφςεη θαη 

ησλ επεξρφκελσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ.
232

 

Ήηαλ μεθάζαξν φηη αξρηθά νη έιιελεο θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ επηζπκνχζαλ ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο εληφο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηέζεθε θαη θαηά ηελ 

αληηθψλεζε ηνπ 1903. ε απηή δειψζεθε αθελφο ε επηζπκία ηεο πιεηνςεθίαο γηα ιχζε 

βάζεη ησλ «ηεξψλ ζεζκίσλ», ελψ ηνληδφηαλ θαη πάιη ε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

«παξάηαζηλ ηεο εθθξεκφηεηνο»,
233

 θάηη πνπ επαλαιήθζεθε θαη ην 1906.
234

 

 Αληίζεηα κε ηηο αξρηθέο δειψζεηο θαη ηηο θαηαγγειίεο γηα θπβεξλεηηθέο 

παξεκβάζεηο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αδπλακία επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο Κππξίνπο, έγηλαλ νη πξψηεο αλαθνξέο ζην πκβνχιην γηα θπβεξλεηηθή 

αξσγή.
235

 Ζ επίιπζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο κέζσ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηέζεθε 

γηα πξψηε θνξά πξνο ηελ βξεηαληθή θπβέξλεζε ζηελ αληηθψλεζε ηνπ 1907. Με απηή 

δηαθψλεζε ν ππνζηεξηθηήο ηνπ κεηξνπνιίηε Κπξελείαο π. Αξανχδνο, ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ν ηξφπνο απηφο ήηαλ αληηθαλνληθφο θαη ζα νδεγνχζε ζε παξέκβαζε ηνπ 

Αξκνζηή πξνο φθεινο ηεο κηαο, ππνλνψληαο ηελ θηηηαθή, παξάηαμεο. Αληίζεηα, ν 

Θενδφηνπ, εθ κέξνπο ησλ θηηηαθψλ, δήισζε φηη απηφο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο πνπ απέκεηλε 

γηα ηελ επίιπζε ηεο καθξνρξφληαο δηακάρεο.
236

 Παξά ηηο ελζηάζεηο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

                                                             
231 TNA: CO69/16. πλεδξία 29-5-1902. Ο ψδνο αλαθεξφηαλ ζηελ θαηαςήθηζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ςεθίζκαηνο γηα ηελ αηκνπιντθή ζχλδεζε ηνπ λεζηνχ.  
232 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 22-3-1906. Γήισζε κε ηελ νπνία αξλήζεθε ηελ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην 

ζέκα έθαλε ν Αξρηδηάθνλνο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην λεζί, ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 29-3-1906, θάηη 

πνπ δελ έγηλε πηζηεπηφ απφ ηνλ Θενδφηνπ. 
233 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 8-5-1903. 
234

 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 15-2-1906. 
235 Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη πξψηνη νη θεξπλεηαθνί, ήδε απφ ην 1901, πξνζπαζψληαο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο θαθέο ζρέζεηο ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ κε ηνπο Βξεηαλνχο, θάιεζαλ ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε λα επέκβεη, εκπνδίδνληαο ηελ θάζνδν απεζηαικέλσλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Βι. Μ. 
Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζει. 351. 
236 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 20-2-1907. Βι. θαη «Σν Ννκνζεη. πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 15-2-1907. 
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Κπξελείαο Κχξηιινπ θαη ηηο επηζηνιέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ φηη αλάινγε 

λνκνζεζία ζα ήηαλ «μέλε θαη αληίζεηε» πξνο ηελ νξζφδνμε ηάμε,
237

 ην λνκνζρέδην 

εηνηκάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Η. Κπξηαθίδε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ 1907 (λ.ε.). Σν 

ζρέδην λφκνπ, φπσο αλαθέξεη θαη ν Ν. Υξηζηνδνχινπ, «απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, δελ 

πεξηείρε ζηνηρεία μέλα πξνο ην πλεχκα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. Αληίζεηα, 

ήηαλ απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ηνπο θαλνληζκνχο εθείλνπο επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ 

είραλ πξνθεξπρηεί νη εθινγέο ηεο 3
εο

 θαη 10
εο

 επηεκβξίνπ 1900», ελψ ζα ίζρπε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε θαη κφλν.
238

 Ο Κπξηαθίδεο, αθνχ παξνπζίαζε ην 

ηζηνξηθφ ηεο δηακάρεο θαη ηεο αδπλακίαο εθινγήο ηνπ πξνθαζήκελνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Κχπξνπ, δήηεζε θαη πέηπρε ηε ζχζηαζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε κειέηε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, απφ ηελ νπνία φκσο απηνεμαηξέζεθαλ ηφζν ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ φζν θαη 

ν κφλνο θεξπλεηαθφο βνπιεπηήο Αξανχδνο, παξφηη δεηήζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Κπξηαθίδε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνο κειέηε 

ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηελ αλάγθε γηα άκεζε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, επηθαινχκελνο αθφκα 

θαη ηε πηζαλφηεηα ζρίζκαηνο, αιιά θαη φηη ε ππάξρνπζα Ηεξά χλνδνο ήηαλ 

«αληηθαλνληθή θαη κε αληηπξνζσπεπηηθή». Αληίζεηνο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ήηαλ ν 

Αξανχδνο, ν νπνίνο ζπκθσλνχζε κε ηηο απφςεηο ηεο Ηεξάο πλφδνπ, θπξίσο γηαηί ην 

λνκνζρέδην αγλννχζε ηηο εμνπζίεο ηεο θαη πξνέβιεπε «αλάκεημε αηφκσλ θαηερφλησλ 

δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο».
239

 Αληίζεηνη κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ θαη νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, νη νπνίνη πξνηηκνχζαλ λα 

επηιπζεί ην δήηεκα «εμσθνηλνβνπιεπηηθά», αθνχ ε λνκνζεηηθή απηή πξάμε πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγνχζε πξνεγνχκελν θαη γηα κειινληηθή επέκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε δηθά ηνπο 

ζξεζθεπηηθά ζέκαηα.
240

  

Ζ βξεηαληθή πνιηηηθή, φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Αξκνζηή, ζηεξηδφηαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα εθινγήο Αξρηεπηζθφπνπ ρσξίο ηελ παξέκβαζή ηεο.
241

 Σειηθά φκσο 

ζεσξήζεθε νξζή θαη ινγηθή ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, θπξίσο 

γηαηί δελ ππήξραλ εληφο ηεο Δθθιεζίαο θαζνξηζκέλνη κεραληζκνί γηα ην ζθνπφ απηφ.
242

 

Παξά ηηο αξρηθέο ζθέςεηο, ην λνκνζρέδην ηέζεθε πξνζσξηλά ζην αξρείν, αλ θαη απνηέιεζε 

                                                             
237 Οιφθιεξε ε αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:843/1907. Γηα ηελ επηζηνιή ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε βι.  

Μ. Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζει. 361. 
238 Ν. Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ, φ.π., ζει. 76. 
239 Βι. «Σν ππφκλεκα ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο Κχπξνπ πξνο ηελ Απηνχ Δμνρφηεηα ηνλ Μέγαλ 

Αξκνζηήλ Κχπξνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/6-4-1907.  
240

 Γηα ην λνκνζρέδην βι. «Σν πεξί ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο λνκνζρέδηνλ», εθ. Αιήζεηα, 22-3-1907 

θ.ε. 
241 Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε, κέζσ ηεο Πξεζβείαο ηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε είρε 

ήδε δεηήζεη απφ ηνλ Αξκνζηή λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν πιεπξψλ, Μ. Σειιπξίδεο, 
«Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζζ. 357-359. 
242 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 5-4-1907 θ.ε. 
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έλα ζεκαληηθφ κνριφ πίεζεο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, κε απνηέιεζκα ε πνξεία 

εθινγήο λένπ Αξρηεπηζθφπνπ λα κπεη ζηελ ηειηθή ηεο επζεία.
243

  

 Ζ κε εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ πξνθάιεζε ηελ απνγνήηεπζε ηνπ Αξκνζηή, ηελ νπνία 

εμέθξαζε ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ 1908, αθνχ ήιπηδε φηη ην ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα ζα 

επηιπφηαλ, κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππνινίπσλ Οξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ,
244

 θαη ζα 

επαλεξρφηαλ ε εξεκία ζην λεζί.
245

 Παξάιιεια, ηα ειιεληθά κέιε, κέζσ ηεο αληηθψλεζεο, 

δήηεζαλ ηελ άκεζε εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία «σο απνηέιεζκα ηεο πνιχ θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αθαηαλφεηε επέκβαζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε ζηηο 

ππνζέζεηο ηεο αλεμάξηεηεο θαη απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ θαη ηελ απνιχησο 

πξνδνηηθή ζπλελνρή ηεζζάξσλ θιεξηθψλ θαη νξηζκέλσλ ιατθψλ αληαξηψλ ζηελ θαηάιπζε 

ησλ πξνλνκίσλ ηεο αλεμάξηεηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαίσλ ηνπ θιήξνπ 

θαη ηνπ ιανχ ηνπ λεζηνχ».
246

 

Ο απνπζηάδσλ απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1908, πχξνο Αξανχδνο, 

απέζηεηιε ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο γηα ηελ ελδερφκελε επαλεηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε 

ηνπ λνκνζρεδίνπ, ελψ δηακαξηπξήζεθε έληνλα γηα ην ζέκα θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ.
247

 Σελ αλάγθε γηα άκεζε δξάζε γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

νδήγεζε θαη ζε ζπγθξνχζεηο ζηε Λεπθσζία, ελζηεξληδφηαλ πηα απφιπηα ν Αξκνζηήο. 

Έηζη, απζεκεξφλ παξνπζηάζηεθε λέν λνκνζρέδην γηα ηελ έγθξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

εθθιεζηαζηηθνχο δηνξηζκνχο.
248

 ηελ Δπηηξνπή γηα κειέηε ηνπ λνκνζρεδίνπ δηνξίζηεθε ελ 

ηε απνπζία ηνπ θαη ν Αξανχδνο, ν νπνίνο φκσο ζχληνκα παξαηηήζεθε,
249

 ελψ είραλ 

δεηεζεί θαη νη απφςεηο επηθαλψλ θεξπλεηαθψλ, φπσο ηνπ Ζγνπκέλνπ Κχθθνπ.
250

  

Σν δήηεκα επαλήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ ν Αξανχδνο 

θαηήγγεηιε, ηφζν ηελ αδηαθνξία ηεο Αζηπλνκίαο θαηά ηηο ζπγθξνχζεηο ζηελ 

Αξρηεπηζθνπή, πνπ ηηο ζεσξνχζε θαηεπζπλφκελεο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ κεηξνπνιίηε 

Κηηίνπ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηρφλνηα αλάκεζα ζηα δχν ζηξαηφπεδα φζν θαη ηελ 

επέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ νξηζκφ απφ ην Οηθνπκεληθφ 

                                                             
243 Ν. Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ, φ.π., ζει. 78 θ.ε., Μ. Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζει. 

362. 
244 Γηα ηε κεζνιάβεζε ησλ άιισλ εθθιεζηψλ γηα ιχζε βι. Μ. Σειιπξίδεο, ζην ίδην, ζζ. 362-384. 
245 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 3-3-1908. 
246 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-3-1908. Γηα ηα γεγνλφηα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ πξνζσξηλή αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο ην 1907, σο ηελ εθινγή ζηνλ αξρηεπηζθνπηθφ ζξφλν ηνπ κεηξνπνιίηε Κεξπλείαο βι. Ν. 

Υξηζηνδνχινπ, ζην ίδην, ζζ. 79-98, Μ. Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», ζην ίδην, ζζ. 384-388. 
247

 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-3-1908 θαη 10-3-1908 αληίζηνηρα. Γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ, βι. 

«Αληηθψλεζηο θνκκαηηθή», εθ. Αιήζεηα, 29-2-1908.  
248 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-3-1908 θ.ε. 
249 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ, ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-3-1908 θαη ηελ παξαίηεζή ηνπ ΣΝΑ: CO69/22. 
πλεδξία 5-5-1908. 
250 Μ. Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζζ. 388-389. 
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Παηξηαξρείν σο αξρηεπηζθφπνπ ηνπ κεηξνπνιίηε Κπξελείαο. Απφ ηελ άιιε, ηα ππφινηπα 

ειιεληθά κέιε ζεψξεζαλ ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο νξζέο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθεχρζεθαλ λέα επεηζφδηα. Σέινο ζηε ζπδήηεζε έβαιε ν Αξρηγξακκαηέαο, ν νπνίνο 

αλέθεξε φηη ε επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο ζηελ Αξρηεπηζθνπή ήηαλ αλαγθαία θαη δελ είρε 

λα θάλεη κε άζθεζε «πςειήο πνιηηηθήο». Υαξαθηεξηζηηθφ πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην πκβνχιην ζπγθεληξψζεθαλ ππνζηεξηθηέο ηνπ 

Κπξελείαο Κχξηιινπ έμσ απφ ην θηήξην πνπ επεπθεκνχζαλ ηνλ Αξανχδν, πεξηζηαηηθφ 

πξσηνθαλέο ζηα ρξνληθά ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ θαλεξψλεη θαη ηελ πφισζε 

πνπ επηθξαηνχζε. Μάιηζηα, ν Κπξηαθίδεο δήισζε φηη ε δηαδήισζε πνπ νξγαλψζεθε 

«θάησ απφ ηα παξάζπξα ηνπ πκβνπιίνπ», ζηφρν είρε ηνλ εθθνβηζκφ ησλ κειψλ ηνπ θαη 

φηη ζα απνηεινχζε ηελ αηηία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επεηζνδίσλ ζε νιφθιεξν ην λεζί.
251

 

ηελ επφκελε ζπλεδξία (9-4-1908), ν Θενδφηνπ θαηήγγεηιε ηνλ Αξανχδν θαη ηνλ 

εγνχκελν Κχθθνπ φηη πξνεηνίκαδαλ επεηζφδηα ζηε Λεπθσζία, θαη φηη ε δηαδήισζε πνπ 

έγηλε ζην πκβνχιην ζηηο 6 Απξηιίνπ 1908 νξγαλψζεθε ζηνλ «Κππξηαθφ χιινγν», ελψ 

νη δηαδεισηέο πξνθάιεζαλ δεκηέο ζηελ νηθία ηνπ ηδίνπ θαη ζην ζσκαηείν «Αγάπε ηνπ 

Λανχ». Παξάιιεια, δήισζε αδπλακία λα ζπγθξαηήζεη ην αληίπαιν δένο, θαηαγγέιινληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ νιηγσξία ηεο αζηπλνκίαο. ε απηά ηα πιαίζηα, ν έιιελαο βνπιεπηήο 

δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα ζπδεηεζεί άκεζα ην λνκνζρέδην, πνπ ζα έδηλε έλα ηέινο 

ζηηο ζπλερείο δηακάρεο. Σνπο θφβνπο θαη ηε βηαζχλε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ δελ 

ζπκκεξηδφηαλ ν Αξρηγξακκαηέαο, ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ 

ζέκαηνο, έπξεπε λα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία, ψζηε ν λφκνο πνπ ζα ςεθηδφηαλ λα 

επέθεξε ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηνπ θαη φρη ηε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ πξνβιεκάησλ, θαη 

ήηαλ ζχκθσλνο κε ηα ήζε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο.
252

    

Ζ ζεκαζία πνπ έδηλε ε θπβέξλεζε ζην δήηεκα θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηκνλή ηνπ 

Αξρηγξακκαηέα γηα ηελ εηζαγσγή λνκνζρεδίνπ γηα «Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ηάμεο», πξηλ 

απφ ην αλάινγν κε ηελ αξρηεπηζθνπηθή εθινγή.
253

 Σειηθά ε ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην 

γηα ηελ εθινγή Αξρηεπηζθφπνπ μεθίλεζε ζηηο 6 Μαΐνπ 1908 θαη εγθξίζεθε άκεζα κε 

ειάρηζηεο, ιεθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.
254

 Ο Αξανχδνο απφ ηελ αξρή δήισζε ηελ αληίζεζή ηνπ 

ζην ζχλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ. χκθσλα κε ηε δήισζή ηνπ, ε αληίζεζή ηνπ έγθεηην ζην 

γεγνλφο φηη κε απηφ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε παξέκβαηλε ζηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα ηεο 

θππξηαθήο Δθθιεζίαο, φπσο ηα παξέιαβε απφ ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε. Ζ παξάβιεςε 

                                                             
251

 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-4-1908. Γηα ηα γεγνλφηα ηεο Αξρηεπηζθνπήο, ηελ νπνία ε αζηπλνκία έθιεηζε 

γηα ιφγνπο αζθάιεηαο βι. Ν. Υξηζηνδνχινπ, Σν Αξρηεπηζθνπηθφ, φ.π., ζζ. 92-97. 
252 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 9-3-1908. 
253 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 5-5-1908. Σειηθά φκσο δελ εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε, αθνχ ε δηθαηνινγία πνπ 
αλαθέξζεθε απφ ηνλ Αξρηγξακκαηέα δελ ηθαλνπνίεζε ηνλ ψδν. 
254 Γηα ην λνκνζρέδην βι. Μ. Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ», φ.π., ζζ. 389-390. 
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απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο εθινγήο απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηνπ Κεξπλείαο 

Κπξίιινπ σο Αξρηεπηζθφπνπ, ήηαλ έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ λφκνπ απφ ηνλ 

θεξπλεηαθφ βνπιεπηή.
255

 

Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο δελ έθεξε θαη ηελ εηξήλεπζε ζην πκβνχιην 

θαη ζην λεζί γεληθφηεξα. Καηά ηελ αληηθψλεζε ζηνλ αξκνζηεηαθφ ιφγν ην επφκελν έηνο 

νη έιιελεο βνπιεπηέο εμέθξαζαλ ηηο επραξηζηίεο ηνπο ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ βνήζεηα 

πνπ πξφζθεξε γηα ηελ επίιπζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο κε ζεβαζκφ ζηα ήζε ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, παξά ηελ αληίδξαζε ηνπ Αξανχδνπ, ν νπνίνο ζεσξνχζε ηελ 

θπβεξλεηηθή παξέκβαζε «απζαίξεηε θαη άδηθε».
256

 Δπηπξφζζεηα, ε αληηπαξάζεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ νδήγεζε ζηελ πνιηηηθή 

απνκφλσζε ηνπ Αξανχδνπ πνπ εθθξάζηεθε κε ηελ αδηαθνξία ησλ ππνινίπσλ ειιεληθψλ 

κειψλ, ηε κε ππνζηήξημή ηνπο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλελλφεζεο.
257

 Ο αληίθηππνο ηεο αξρηεπηζθνπηθήο δηακάρεο ήηαλ έληνλνο θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ εγθιήκαηνο ζην λεζί, φηαλ νη αηξεηνί βνπιεπηέο δήισζαλ 

φηη απηή, αλάκεζα ζε άιια, νθεηιφηαλ θαη ζηα θνκκαηηθά πάζε, άπνςε κε ηελ νπνία 

δηαθψλεζε ν Αξανχδνο, παξφηη δελ γηλφηαλ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα.
258

  

Δληνχηνηο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1910, ηα θνκκαηηθά πάζε εξέκεζαλ νξηζηηθά κε 

ηελ επίιπζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ, θαη νη εληάζεηο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ 

έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηφπνπ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη αμηνκλεκφλεπην ην γεγνλφο φηη, πέξαλ ηεο αληηπαξάζεζεο γηα ην 

Αξρηεπηζθνπηθφ θαη ηεο αληίδξαζεο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Αξανχδνπ, ε θνηλνβνπιεπηηθή 

ζπλεξγαζία ήηαλ αξκνληθή.     

 

Δλσηηθό αίηεκα 

 Σν πνιηηηθφ πξφγξακκα ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ εθιέρζεθαλ ηα ειιεληθά κέιε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είρε σο πξνκεησπίδα ην ελσηηθφ δήηεκα 

θαη ηε κε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε. Αληίζεηα, φκσο, κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο, νη 

λενεθιεγκέλνη έιιελεο βνπιεπηέο ζηελ πξψηε αληηθψλεζε πξνο ηνλ Αξκνζηή (1902), δελ 

έζεζαλ ην ελσηηθφ δήηεκα, «επί ηε ειπίδη φηη ε αξμακέλε κεηά ησλ Μσακεζαληθψλ κειψλ 

ζπλελλφεζηο θαη ζχκπξαμηο ζα επδνθίκεη θαη παξεηείλεην, αλακελνκέλεο απφ ηαχηεο 

επηηπρίαο εηο ηα ινηπά ηεο ρψξαο δσηηθά δεηήκαηα», φπσο ν βνπιεπηήο Φ. Εαλλέηνο 
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 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξία 6-5-1908. 
256 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 14-5-1909. Βι. επίζεο «Σν Αξρηεπηζθνπηθφλ δήηεκα ελ ησ πκβνπιίσ», εθ. 

Αιήζεηα. 30-4-1909. 
257 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 5-5-1909. Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαηαδηθάζηεθε θαη απφ ηνλ θηινθεξπλεηαθφ 
ηχπν, βι. ελδεηθηηθά «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 30-4-1909. 
258 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 6-5-1909. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



333 
 

αλέθεξε
259

, κε ζηφρν ηελ απαιιαγή αξρηθά απφ ην θφξν ππνηειείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
260

 Έηζη, πξνηηκήζεθε θαη’ αξράο ε απνθπγή ηεο έμαςεο 

ησλ εζληθψλ αηζζεκάησλ ησλ κνπζνπικάλσλ βνπιεπηψλ κε ζηφρν ηε ζπκθσλία ηνπο γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηεο «επαρζνχο θνξνινγίαο». 

 Ζ ειπίδα φκσο απηή δηαςεχζζεθε γξήγνξα, αθνχ, φηαλ ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο απφ ην βξεηαληθφ ηακείν, ηέζεθε απφ ηνλ 

ηαθαιιή, ε πξφηαζε ζεσξήζεθε απφ ηνλ νζσκαλφ βνπιεπηή Hadji Hafouz ef. σο έκκεζε 

ππνβνιή ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο. πσο ν ίδηνο αλέθεξε, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζπκθσλνχζε κε ηα αηηήκαηα πνπ έζεηε ην ςήθηζκα, απηφ ήηαλ απιά «πξφζρεκα» γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε άιισλ θηινδνμηψλ ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ, «ηελ απνθνπή», δειαδή, «ησλ 

δεζκψλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Κχπξνπ», κε απψηεξν ζηφρν ηελ «παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ 

ζε άιιν θξάηνο». Αληίζεηα, «ε Βξεηαλία, ζε πεξίπησζε πνπ ε Κχπξνο δελ ηεο ήηαλ πιένλ 

ρξήζηκε, έπξεπε λα ηελ επηζηξέςεη ζηελ Σνπξθία, ηελ λφκηκε ηδηνθηήηξηά ηεο». Παξά ηηο 

δηαβεβαηψζεηο ηφζν ηνπ ηαθαιιή, φζν θαη ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ γηα ην ζηφρν ηνπ 

ςεθίζκαηνο – ν Κχξηιινο πξφηεηλε αθφκα θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ ψζηε λα θαηαβάιιεηαη 

έλα ζπκβνιηθφ πνζφ απφ ην λεζί σο θφξνο ππνηειείαο γηα λα κελ ζεσξείηαη φηη ν 

νπιηάλνο ζα έραλε ηα θπξηαξρηθά ηνπ δηθαηψκαηα – νη Οζσκαλνί ζπκκάρεζαλ κε ηα 

επίζεκα κέιε θαηαςεθίδνληάο ην.
261

  

 Σελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1902 ν λεαξφο βνπιεπηήο Υξηζηφδνπινο ψδνο θαηέζεζε γηα 

έγθξηζε ςήθηζκα
262

 γηα ηηο δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ J. Chamberlain ζην 

βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην, ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο
263

. Ο βξεηαλφο πνιηηηθφο 

ππνηίκεζε ηνλ θππξηαθφ ιαφ, ηελ επαηζζεζία ηνπ γηα ηνλ αξραηνινγηθφ πινχην ηνπ 

λεζηνχ, ηφληζε ηελ ππνρξέσζε ησλ Κππξίσλ γηα πιεξσκή ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη, ην 

ζεκαληηθφηεξν θαηά ηνλ ψδν, ζεσξνχζε φηη ην ελσηηθφ αίηεκα δελ ήηαλ γεληθφο πφζνο 

ηνπ ειιεληθνχ θππξηαθνχ ιανχ. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ δειψζεσλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, 

νξγαλψζεθαλ ζπιιαιεηήξηα δηακαξηπξίαο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πφιεηο
264

. ην πιαίζην απηφ, 

                                                             
259 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζει. 460.  
260 «Ση λα πεξηέρε ε αληηθψλεζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 13/26-4-1902. 
261 TNA: CO69/16. πλεδξία 18-6-1902 θ.ε. 
262 Οιφθιεξε ε ζπδήηεζε γηα ην ςήθηζκα ζην ΣΝΑ: CO69/16. πλεδξία 1-7-1902. 
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Δκπξφο (Αζήλα), 22-5-1902, φζν θαη ζηνλ ηνπηθφ, βι. ελδεηθηηθά «Ζ Κχπξνο ελ ηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ», 

εθ. Αιήζεηα, 31-5-1902, «Ο Σζάκπεξιαηλ θαη ε Κχπξνο», εθ. Αιήζεηα, 8-6-1902, «Αγγιηθνί κχζνη πεξί 

Κχπξνπ», εθ. Δπαγφξαο, 30-5-1902, «Σίλεο πηαίνπζηλ;», εθ. Δπαγφξαο, 6-6-1902, «24 έηε», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 18/31-5-1902. Παξαηίζεληαη θαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ, Γ΄, ζζ. 492-497. 
264 Γηα ηα ζπιιαιεηήξηα βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 498-500, φπνπ δεκνζηεχεηαη ελδεηθηηθά ην ςήθηζκα 
ησλ θαηνίθσλ ηεο Λάξλαθαο. Βι. επίζεο «Γηά ηαο ελ ηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ δειψζεηο ηνπ Σζάκπεξιαηλ. 

Παγθχπξηα πιιαιεηήξηα», εθ. Αιήζεηα, 31-5-1902 θαη «Ζ δηακαξηπξία ηνπ θππξηαθνχ ιανχ δηά ηαο 
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θαη χζηεξα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο επηζηνιήο ηνπ ππνπξγνχ απφ ηνλ Αξκνζηή ζην 

πκβνχιην, σο απάληεζε ζηα ςεθίζκαηα, κε ηελ νπνία επαλαιακβαλφηαλ φηη ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε δελ ζθφπεπε λα παξαρσξήζεη ην λεζί ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο,
265

 ν ψδνο 

θαηέζεζε ςήθηζκα ζην πκβνχιην
266

, κε ην νπνίν δήισλε φηη:  

Σν πκβνχιηνλ εθθξάδεη ηελ βαζπηάηελ απηνχ ιχπελ θαη δηακαξηχξεηαη εληνλψηαηα 

δη’ φζαο αλαθξηβείαο εθζέμαην ν έληηκνο Τπνπξγφο πεξί Κχπξνπ θαη Κππξίσλ, 

θαηξίσο πξνζβαιινχζαο εκάο θαη ηνλ ιαφλ, φλ αληηπξνζσπεχνκελ, θαη 

ηηηξσζθνχζαο ηελ ηε πξνζσπηθήλ θαη ηελ εζληθήλ θηινηηκίαλ απηνχ.
267

  

Ζ αγφξεπζή ηνπ ψδνπ, πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάζεζε ηνπ ςεθίζκαηνο, είλαη 

ελδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξάηεζε. Απνξξίπηνληαο ηελ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή γηα 

ρξήζε «κεηξηνπαζεζηέξαο γιψζζαο», κε ηε δηθαηνινγία φηη ν Chamberlain ζα παξείρε 

ρξεκαηηθέο ρνξεγίεο ζην λεζί, ηφληζε φηη απηή «αξκφδεη κφλνλ εηο δνχινπο θαη 

ηεηαπεηλσκέλνπο ην θξφλεκα ιανχο, ηνπο νπδέλ ηδεψδεο έρνληαο θαη νπδέλα εαπηνίο 

ηάμαληαο πςειφλ ζθνπφλ. Γηά ηνλ ηνηαχηα φκσο ηδεψδε έρνληα θππξηαθφλ ιαφλ δελ 

αξκφδεη ε ζηγή νπδ’ αλ παθησινί ρξπζνχ εηζξεχζσζηλ εηο ηα θελά ζπιάθηά ηνπ»
268

. 

Καηεγφξεζε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ φηη κίιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ 

απηνεπαίλνπο, ελψ δήηεζε ζεβαζκφ, ηδηαίηεξα απφ φζνπο είραλ ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο 

θαη εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπο ζεσξνχληαλ άηξσηνη. Με επηρεηξήκαηα αλέηξεςε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ ππνπξγνχ ηφζν γηα ηε ζηάζε ησλ Κππξίσλ γηα ηηο αξραηφηεηεο, φζν θαη 

γηα ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο, ελψ αξλήζεθε φηη ε πιεξσκή ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο γηλφηαλ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ θαηνίθσλ. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ηα 

ππφινηπα ειιεληθά αηξεηά κέιε ππνζηήξημαλ ην ςήθηζκα ηνπ ψδνπ, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα 

ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο, αιιά θαη ηε ζπλερή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα έλσζε, ήδε 

απφ ηελ πξψηε κέξα θαηάιεςεο ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Αληίζεηα, νη Οζσκαλνί, 

παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξνχζαλ δίθαηα ηα δχν απφ ηα ηέζζεξα αηηήκαηα (ην ζρεηηθφ κε ηηο 

αξραηφηεηεο θαη ην δεκφζην αίζζεκα), δηαθψλεζαλ κε ηα ππφινηπα, ζεσξψληαο σο νξζέο 

                                                                                                                                                                                         
δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Αιήζεηα, 8-6-1902. Γηα ην ςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ Λεκεζνχ βι. ΚΑΚ: 

SA1:1822-1902. Δπηζηνιή Γηνηθεηή Λεκεζνχ πξνο Αξρηγξακκαηέα, Λεκεζφο 16-6-1902.  
265 TNA: CO69/16. πλεδξία 27-6-1902. 
266 Ο Αξκνζηήο, ν νπνίνο πξνήδξεπε ηεο ζπλεδξίαο, δήηεζε φπσο ε ζπδήηεζε ηνπ ςεθίζκαηνο αλαβιεζεί 

κέρξη λα ιεθζεί ην επίζεκν θείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ. Ο ψδνο, φκσο, πξνρψξεζε ζηελ 

θαηάζεζή ηνπ, ζεσξψληαο φηη ηα θχξηα ζεκεία ηεο κεηαθέξζεθαλ νξζά απφ ηνλ Σχπν, ελψ ν ίδηνο ν 

ππνπξγφο είρε εθθξάζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξφκνηεο απφςεηο. Δμάιινπ, ην θχξνο ησλ εθεκεξίδσλ 

Times θαη Evening Standard εγγπνχληαλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ ψδν. 
267 Ζ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε παξαηίζεηαη ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π. ηφκ. Γ΄, ζει. 500 θαη ζηελ εθ. 

Αιήζεηα, 31-5-1902. ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ην ςήθηζκα αλαθεξφηαλ πέξαλ ησλ αλαθξηβεηψλ θαη ζε ςέκαηα 

(untruths), κε απνηέιεζκα ν Αξκνζηήο λα αξλεζεί ηελ εηζαγσγή ηνπ, κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, βι. KAK: 

SA1:1723/1902. Δπηζηνιή Αξρηγξακκαηέα πξνο Υξ. ψδν, Λεπθσζία 18-6-1902. Ζ αλαθνξά ηειηθά 

αθαηξέζεθε, KAK: SA1:1723/1902. Δπηζηνιή Υξ. ψδνπ πξνο Αξρηγξακκαηέα, Λεπθσζία 18-6-1902. 
268 Σε ζπδήηεζε παξαζέηεη θαη ν Φίιηνο Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 500-505 ν νπνίνο σο βνπιεπηήο ήηαλ παξψλ. 

Βι. θαη «Οη εζληθνί καο πφζνη εηο ην Ννκνζ. πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 21-6-1902.                  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



335 
 

θαη αθξηβείο ηηο απφςεηο ηνπ ππνπξγνχ γηα ην θφξν ππνηειείαο θαη ηε κε παξαρψξεζε ηνπ 

λεζηνχ ζηελ Διιάδα.
269

 Οη νζσκαλνί αληηπξφζσπνη δέρνληαλ ήδε πηέζεηο απφ ηνπο 

νκνεζλείο ηνπο γηα ηε κέρξη ηφηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
270

 Δπηπξφζζεηα, ην θίλεκα γηα παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ 

Διιάδα είρε νμχλεη θαη ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ, ν νπνίνο εθθξάζηεθε κέζσ 

ηειεγξαθεκάησλ πξνο ηνλ νπιηάλν θαη ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ δεηψληαο ηελ επηζηξνθή 

ηνπ λεζηνχ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηεο Βξεηαλίαο.
271

  

Αληίζεηα, ηα επίζεκα κέιε θαη ν Αξκνζηήο επηδίσθαλ ηελ αλαβνιή ηεο ςήθηζήο 

ηνπ, επηθαινχκελνη ηελ αλακνλή ηνπ επίζεκνπ θεηκέλνπ ηεο νκηιίαο ηνπ ππνπξγνχ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, αθελφο πξνζπαζνχζαλ λα πεηχρνπλ κηα πηζαλή αλαβνιή ηνπ δεηήκαηνο 

κέρξη ην επφκελν έηνο, φηαλ θαη νη αληηδξάζεηο ζα ακβιχλνληαλ, θαη αθεηέξνπ λα 

νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηελ απάληεζή ηνπο, κε ην επηρείξεκα ηεο πηζαλφηεηαο 

ιαλζαζκέλεο ή απνζπαζκαηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ππνπξγηθψλ δειψζεσλ απφ ηηο 

εθεκεξίδεο. ηελ ςεθνθνξία πνπ αθνινχζεζε ην ςήθηζκα εγθξίζεθε κε ηηο ελλέα 

ειιεληθέο ςήθνπο, ππεξηζρχνληαο ησλ νθηψ ηνπξθνβξεηαληθψλ, αθνχ ν Γηθεγφξνο ηνπ 

ηέκκαηνο απνπζίαδε.
272

  

Παξάιιεια, ην ελσηηθφ αίηεκα ηέζεθε θαη ζην ππφκλεκα ην νπνίν εηνηκάζηεθε σο 

απνηέιεζκα ησλ ζπιιαιεηεξίσλ θαηαδίθεο ησλ δειψζεσλ ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ,
273

 

αιιά θαη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν ψδνο κε ηνλ Αξκνζηή. Ο ηειεπηαίνο επέθξηλε ηε 

ζηάζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, νη νπνίνη εκκέλνληαο ζην ελσηηθφ αίηεκα, παξαθψιπαλ ηφζν 

ηελ θπβέξλεζε, φζν θαη μέλα θεθάιαηα λα επελδχζνπλ ζην λεζί.
274

 Απηή ε άπνςε, φζν 

θαη ε ζπκπεξηθνξά αλψηεξσλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ (ηδηαίηεξα ηνπ Γηνηθεηή 

Κεξχλεηαο θαη πξνζσξηλνχ Γηνηθεηή Λεπθσζίαο Chamberlayne, ν νπνίνο «καζηίγσζε» ηηο 

εηθφλεο ησλ Διιήλσλ Βαζηιέσλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζε ζρνιείν ζην Γέξη θαη ηνπ 

                                                             
269 Γηα ηα επηρεηξήκαηα ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ βι. «Οη εζληθνί καο πφζνη εηο ην Ν. πκβνχιηνλ. Σν 

ςήθηζκα ηνπ θνπ ψδνπ. Αη αγνξεχζεηο ησλ ινηπψλ βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 28-6-1902.  
270 Βι. «Αη ελ ησ Ννκνζεηηθψ απνθαιχςεηο», εθ. Αιήζεηα, 14-6-1902 θαη Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 485-

487. 
271 Βι. «Ο ππνπξγφο απαληψλ εηο ηα ηειεγξαθήκαηα ησλ Οζσκαλψλ», εθ. Αιήζεηα, 21-6-1902. 
272 Βι. επίζεο θαη εθ. Αιήζεηα, 21-6-1902. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ αληίθηππνπ ηνπ ςεθίζκαηνο ήηαλ ε 

απνζηνιή ζπγραξεηήξηνπ ηειεγξαθήκαηνο απφ ηα ηξία ζσκαηεία ηεο πφιεο ηεο Λεκεζνχ πξνο ηνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο, βι. εθ. Αιήζεηα, 21-6-1902.  
273 Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 505-522, φπνπ ε ειιεληθή κεηάθξαζε. Σν ππφκλεκα 

δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ Σχπν, βι. ελδεηθηηθά «Σν ππφκλεκα ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ ηεο Κχπξνπ πξνο ην 

επί ησλ Απνηθηψλ ππνπξγείνλ», εθ. Δπαγφξαο, 20-2-1903 θ.ε., «Οη Βνπιεπηαί πξνο ηνλ ππνπξγφλ», εθ. 

Αιήζεηα, 7-3-1903 θ.ε. 
274

 «Σα γεληθά δεηήκαηα ηνπ ηφπνπ θαη αη δηαζέζεηο ηεο θπβεξλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 24-8-1902 θαη 

«Δπίζεκνο αλαγλψξηζηο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο», εθ. Δπαγφξαο, 29-8-1902. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ Αξκνζηή 

βι. «Δπί ησλ δειψζεσλ ηνπ Αξκνζηνχ» θαη «Ζ δπζεηεξία θαη ηα κέηξα ηεο Κπβεξλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 

31-8-1902. Σελ άπνςή ηνπ απηή ν Αξκνζηήο αλαίξεζε ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ην επφκελνπ έηνο, φηαλ 
αλαθέξζεθε ζηα αηηήκαηα μέλσλ επελδπηψλ πνπ επηζπκνχζαλ λα επελδχζνπλ ζην λεζί, βι. ΣΝΑ: CO69/17. 

πλεδξία 29-4-1903. 
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Αζηπλνκηθνχ Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ, ν νπνίνο «εμχβξηζε δεκνζία ηελ ζξεζθεία»), φμπλαλ 

πεξαηηέξσ ηα πνιηηηθά πλεχκαηα.
275

  

 Σν ελσηηθφ δήηεκα ηέζεθε μαλά θαη θαηά ηελ αληηθψλεζε ηνπ επφκελνπ έηνπο 

(1903).
276

 Πέξαλ ησλ άιισλ ζεκάησλ, επαλαιήθζεθε ε ειπίδα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

φηη κέζσ ηεο θαηνρήο ηνπ λεζηνχ απφ ην «κεγάιν, πεπνιηηηζκέλν θαη θηιειεχζεξν 

θξάηνο», ν θππξηαθφο ιαφο  

θαη πνιηηηθψο ζα ερεηξαγσγείην ππφ ηνπ επγελνχο Αγγιηθνχ Έζλνπο δηά ηεο κείδνλνο 

ζπκκεηνρήο απηνχ εηο ηα ηεο δηνηθήζεσο θαη φηη νιίγνλ θαη’ νιίγνλ ζα εζθείην ελ ηε 

ελαζθήζεη ησλ πνιηηηθψλ απηνχ δηθαησκάησλ, κέρξηο νπ αη δηθαίαη ηνπ αμηψζεηο, 

ήηνη ε εζληθή απηνχ απνθαηάζηαζηο δηά ηεο ελψζεσο κεηά ηεο κεηξφο Διιάδνο, 

εηχγραλνλ πιήξνπο ηθαλνπνηήζεσο.
277

  

Ζ αληηθψλεζε πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ ζηνλ θηινθηηηαθφ ηχπν, αθνχ έζηγε φια ηα 

ζνβαξά δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ελσηηθφ αίηεκα «θαηά ηξφπνλ 

παλεγπξηθφλ θαη αλεπίδεπηνλ πάζεο παξεξκελείαο ή ακθηζβεηήζεσο» παξνκνηάδνληαο ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην κε ηελ «Δπηαλεζηαθή Βνπιή».
278

 Ο Καηαιάλνο αλαθέξζεθε ζηελ 

αληηθψλεζε θαη ηελ ραξαθηήξηζε σο ηελ απαξρή «ηεο ππ’ αηζίνηο νησλνίο (…) λέαο 

πνιηηείαο ηνπ ιανχ», πάλσ ζηελ νπνία φθεηιαλ νη θάηνηθνη θαη νη πνιηηεπηέο λα 

ζηεξηρζνχλ γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ  εθπιήξσζε ησλ αηηεκάησλ ηεο.
279

 

Ζ ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ έληνλε θαη ζε πςεινχο ηφλνπο. 

Παξάιιεια ηέζεθε θαη ην δήηεκα ηνπ Chamberlayne, ηνλ νπνίν ππνζηήξημαλ ηα επίζεκα 

κέιε, πξνζπαζψληαο πξνθαλψο λα ζπγθαιχςνπλ ην γεγνλφο, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ 

πξνεθηάζεηο ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ. Αληίζεηα, νη έιιελεο βνπιεπηέο επηδίσθαλ ηελ 

παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηνπ εθθεληξηθνχ βξεηαλνχ αμησκαηνχρνπ, αθφκα θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ «παξαπηψκαηφο ηνπ» ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο Αγγιίαο, 

                                                             
275 Γηα ην επεηζφδην ηνπ Chamberlayne βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 525-526, θαη ηα «Γειηίνλ» θαη «Ο 

Σζακπεξιέηλ πβξηζηήο ηνπ βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ», εθ. Αιήζεηα, 26-10-1902 θαη «Αλνηθηά Γξάκκαηα», εθ. 
Αιήζεηα, 8-11-1902. Αληηπξνζσπεία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ θαηήγγεηιαλ ηελ ελέξγεηά ηνπ ζηνλ Αξκνζηή, 

βι. «Σν δήηεκα ηνπ Σζακπεξιέηλ», εθ. Αιήζεηα, 6-12-1902. Γηα ηηο θαηαγγειίεο θαηά ηνπ Γηνηθεηή 

Ακκνρψζηνπ, βι. εθ. Αιήζεηα, 19-7-1902. Σν δήηεκα ηέζεθε θαηά ηελ αληηθψλεζε απφ ηνπο αηξεηνχο 

βνπιεπηέο, νη νπνίνη δήηεζαλ θαη πάιη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, βι. ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 8-5-1903. 
276 Γηα ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηνλ Σχπν βι. ελδεηθηηθά «Ηζηνξηθή πλεδξία. Οη εζληθνί πφζνη ελ ηε θππξηαθή 

Βνπιή», εθ. Αιήζεηα, 2-5-1903, «Έλσζηο! Έλσζηο!», εθ. Δπαγφξαο, 8-5-1903. Βι. επίζεο ην άξζξν ηεο 

αζελατθήο εθεκεξίδαο «Κξάηνο» πνπ αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Αιήζεηα, 30-5-1903. 
277

 Μεξηθνχο κήλεο πξνεγνπκέλσο ζην Λνλδίλν είρε εθδνζεί απφ ηνλ 22ρξνλν δηθεγφξν Ν. Παζράιε, ηεχρνο 

γηα ηνπο ελσηηθνχο πφζνπο ησλ Κππξίσλ, κε ηίηιν Facts and Figures about Cyprus, Λνλδίλν 1902. Σα 

ζρεηηθά θεθάιαηα, κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά, δεκνζηεχζεθαλ ζην «Δθ ηνπ Πεξί Κχπξνπ θπιιαδίνπ ηνπ 

θνπ Ν. Παζράιε» εθ. Αιήζεηα, 13-12-1902. 
278 «Δπηαλεζηαθή Βνπιή ελ Κχπξσ», εθ. Δπαγφξαο, 26-4-1903. 
279 «Σν πεξαηηέξσ θαζήθνλ ιανχ θαη αληηπξνζψπσλ», εθ. Δπαγφξαο, 1-5-1903. 
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θαηεγνξψληαο ηε δηνίθεζε γηα πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ηνπ γεγνλφηνο.
280

 Αμίδεη πάλησο 

λα ζεκεησζεί φηη ηα ηνπξθηθά κέιε ηήξεζαλ νπδέηεξε ζηάζε, απέρνληαο αθφκα θαη απφ 

ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο παξαγξάθνπ.
281

 Χο έλα επηπξφζζεην κέηξν 

γηα λα εμαλαγθαζηεί ζε παξαίηεζε, νξηζκέλα απφ ηα ειιεληθά κέιε πξφηεηλαλ ηελ 

απφξξηςε ελφο πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ηζνδπλακνχζε κε ηε κηζζνδνζία ηνπ, 

πξφηαζε πνπ απέξξηςαλ ηφζν ηα νζσκαληθά
282

 θαη ηα επίζεκα κέιε, φζν θαη νη ππφινηπνη 

έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ην δήηεκα, εθφζνλ ηέζεθε ζηελ αληηθψλεζε, 

έπξεπε λα αγλνεζεί.
283

     

Αληίζεηα, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο δήηεζαλ ηελ αθαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ ζρεηηθά 

κε ην ελσηηθφ αίηεκα πνπ έζεζαλ νη Έιιελεο, ζεσξψληαο φηη ην λεζί θαηερφηαλ 

πξνζσξηλά απφ ηνπο Βξεηαλνχο, θαη σο νζσκαληθή θηήζε, ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςήο 

ηεο, έπξεπε λα επηζηξαθεί ζηνλ νπιηάλν. Σα ειιεληθά κέιε ζηήξημαλ ην αίηεκά ηνπο 

ζηελ επηζπκία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ, θαη παξά θαη ηελ αληίζεζε ησλ Βξεηαλψλ, 

νη νπνίνη δήηεζαλ ηελ αθαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ, ηειηθά εγθξίζεθε ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ελφο επίζεκνπ θαη ελφο νζσκαληθνχ κέινπο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε παξέκβαζε ηνπ 

ψδνπ, ν νπνίνο πξφηεηλε θαη ςεθίζηεθε πξνζζήθε, φπνπ μεθαζαξηδφηαλ φηη ζηφρνο ήηαλ 

ε «έλσζε κε ηελ Μεηέξα Διιάδα». Χο αληίδξαζε, νη Οζσκαλνί βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ηελ 

εηζαγσγή άιιεο παξαγξάθνπ, πνπ λα δειψλεηαη ε επηζπκία ηνπο γηα επηζηξνθή ηνπ 

λεζηνχ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, «ηνλ λφκηκν θπξίαξρφ ηνπ», ε νπνία, φκσο 

θαηαςεθίζηεθε κε ηηο θνηλέο ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο.
284

   

Χο αληίδξαζε ζηελ εγθξηζείζα αληηθψλεζε θαη ηελ απνηπρία εηζαγσγήο ηνπ δηθνχ 

ηνπο αηηήκαηνο, ν Dervish Pasha θαηέζεζε ςήθηζκα κε ην νπνίν, βαζηθά, επηδίσθε, κέζσ 

απηνχ, λα ελεκεξψζεη ην ππνπξγείν γηα ηηο επηζπκίεο ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

λήζνπ.
285

 χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή, ν νπνίνο 

απνπζίαδε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αληηθψλεζεο, ε ζχκβαζε κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθε ε 

Κχπξνο ζηε Βξεηαλία δελ πξνέβιεπε ηελ απφδνζή ηεο ζε άιιε δχλακε. πλερίδνληαο, 

πξνθάιεζε ηνπο Έιιελεο κε εηξσληθέο δειψζεηο, φπσο φηη «ε Διιάδα ήηαλ απηή πνπ 

                                                             
280 Δλδεηθηηθή είλαη ε αιιεινγξαθία ησλ βνπιεπηψλ Θενδφηνπ θαη ηαθαιιή κε ηνλ Αξρηγξακκαηέα, φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζην «Ζ δηακεηθζείζα αιιεινγξαθία πεξί ηνπ επεηζνδίνπ Σζακπεξιαίυλ», εθ. Δπαγφξαο, 1-5-

1903. Βι. επίζεο «Έθξεμηο αγαλαθηήζεσο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ», εθ. Δπαγφξαο, 22-5-1903. 
281 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 7-5-1903. Γηα ηηο πηέζεηο απφ ηνλ Σχπν γηα ηελ ηηκσξία ηνπ βξεηαλνχ 

αμησκαηνχρνπ, βι. «Ο Πξνζσξηλφο Γηνηθεηήο Λεπθσζίαο θαη νη κνπρηάξαη», εθ. Δπαγφξαο, 10-4-1903, «Ο 

Σζεκπεξιήο ελ ησ Ννκνζεηηθψ», Δθ. Δπαγφξαο, 24-4-1903. 
282 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα νζσκαληθά κέιε δελ έπεηζαλ ηνλ εηζεγεηή ηεο κείσζεο, Θ. Θενδφηνπ, κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, αθνχ ζηε δεπηεξνινγία ηνπ αλέθεξε φηη ζα έπξαηηε ην ίδην ζε κειινληηθή παξφκνηα 

πεξίπησζε πνπ ζα αθνξνχζε ηνλ νπιηάλν. 
283 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 27 θαη 28-5-1903. 
284 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 7-5-1903. 
285 Σν ςήθηζκα είρε ήδε δεκνζηεπηεί ζηνλ ειιεληθφ Σχπν πνιχ πξηλ θαηαηεζεί, βι. «Σν ςήθηζκα ηνπ Υ’’ 

Γεξβίο Παζά», εθ. Αιήζεηα, 9-5-1903. 
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έπξεπε λα πξνζαξηεζεί ζηελ Κχπξν, πνπ δηνηθείην απφ κηα ηζρπξή δχλακε», πξνηείλνληαο 

θαη ηε κεηαθνξά νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ ζηελ Διιάδα, αθνχ ε 

κεηαθνξά ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν ήηαλ αδχλαηε. Σφληζε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

πεξίπησζεο ησλ Δπηαλήζσλ θαη ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηεο ζπλερνχο πξνβνιήο ηνπ 

επηαλεζηαθνχ πξνηχπνπ. Θεσξνχζε φηη παξφκνηνπ είδνπο δειψζεηο απιψο πξνθαινχζαλ 

έξηδεο αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο, δεηψληαο απφ ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο λα ιάβεη 

κέηξα, ηνλίδνληαο φηη ε αζθάιεηα πνπ παξείρε ε βξεηαληθή δηθαηνζχλε ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ νη νκφζξεζθνί ηνπο βνπιεπηέο 

ζπκκαρνχζαλ κε ηνπο Άγγινπο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Σφληζε επίζεο ηελ αλάγθε γηα 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα αηξεηά κέιε, γηα πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ, 

πνπ ηελ ππέζθαπηε ην ελσηηθφ αίηεκα ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, πξνθαιψληαο επίζεο 

ςπρξφηεηα θαη έρζξα αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ αιιά θαη ζηηο δχν θνηλφηεηεο. Οη 

Βξεηαλνί ππεξςήθηζαλ ην ςήθηζκα κε ηελ αηηηνινγία φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

δηαθαηλφηαλ ε δηαθσλία ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ζηελ παξάγξαθν ηεο αληηθψλεζεο 

πνπ αθνξνχζε ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα.
286

 Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Dervish Ef. ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηαηί παξέρεη ηηο πξψηεο απφςεηο ησλ Οζσκαλψλ πνιηηεπηψλ 

απέλαληη ζην ελσηηθφ θίλεκα αθελφο, αιιά ππνθξχπηεη θαη ηηο βάζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνχξθηθνπ εζληθηζκνχ, ν νπνίνο ζε πξψηε θάζε εθδεισλφηαλ κε ην αίηεκα γηα επηζηξνθή 

ηνπ λεζηνχ ζηελ Σνπξθία ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςήο ηνπ απφ ηνπο Βξεηαλνχο, αιιά θαη 

ζηε ζπλεξγαζία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζηάζε απηή ήηαλ 

αληίδξαζε πξνο ην ειιεληθφ ελσηηθφ αίηεκα, αιιά θαη απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ πνπ 

αζθνχληαλ απφ ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο.
287

  

Απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ ζηελ ηνπξθηθή ελέξγεηα δηαθάλεθε 

φηη ππήξραλ δχν ηάζεηο αλάκεζά ηνπο, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο: ε αξρηθή αληίδξαζε 

πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε, εθθξάζηεθε θπξίσο απφ ηνλ Η. Κπξηαθίδε, ν νπνίνο 

θαηεγφξεζε ηνπο Βξεηαλνχο φηη απηνί πξνθάιεζαλ ηελ ππνβνιή ηνπ ςεθίζκαηνο, θάηη 

πνπ ζα δηαθαηλφηαλ, φπσο αλέθεξε, θαη απφ ηελ ςεθνθνξία. Αθφκα θαη ε ζχληαμή ηνπ 

ήηαλ ηέηνηα, ζχκθσλα κε ηνλ ιεκεζηαλφ πνιηηεπηή, ψζηε λα «ρσλεχνληαη εχθνια απφ ηα 

βξεηαληθά ζηνκάρηα», θάηη πνπ δηέςεπζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ν εηζεγεηήο ηνπ. Σε 

ζηάζε απηή ππνζηήξημαλ θαη νη θηινθηηηαθέο εθεκεξίδεο Αιήζεηα θαη Δπαγφξαο, κε 

ζρεηηθά ηνπο άξζξα.
288

 Οη ππφινηπνη έιιελεο βνπιεπηέο ζηήξημαλ ην αίηεκά ηνπο ζην 

αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ γηα ειεπζεξία, θαη εθφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ 

                                                             
286 Οιφθιεξε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:1300/1903. 
287 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 18-6-1903. 
288 «Αίζρνο! Αίζρνο! Αίζρνο», εθ. Δπαγφξαο, 26-6-1903, «Αίζρνο! Αίζρνο!», εθ. Αιήζεηα, 27-6-1903.   
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θαηνίθσλ επηζπκνχζε ηελ παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ ζηελ Διιάδα, ζα έπξεπε λα 

αθνινπζεζεί ν δηεζλήο λφκνο θαη φρη νη πξφλνηεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ 1878, φπσο νη 

Οζσκαλνί δήισλαλ. Δμάιινπ, ε ab antiquo θαηαγσγή ησλ απζεληηθψλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνχ, ε γιψζζα θαη ε ζξεζθεία απηφ επέβαιιε θαη θαη’ επέθηαζε νη Οζσκαλνί δελ 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπνηνδήπνηε «λνκηθή αμίσζε». Ζ δεχηεξε ηάζε, πνπ επηδίσθε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ Οζσκαλψλ βνπιεπηψλ, πξνζπάζεζε λα ππνβαζκίζεη ην γεγνλφο, 

αλαθέξνληαο ηελ εμίζνπ ζεκαληηθή επηζπκία ηεο κεηνςεθίαο γηα παξαρψξεζε ηνπ λεζηνχ 

ζηελ Σνπξθία, θάηη πνπ νη Έιιελεο φθεηιαλ λα ζεβαζηνχλ. Δμάιινπ, φηαλ νη Βξεηαλνί ζα 

απνθάζηδαλ λα απνρσξήζνπλ απφ ην λεζί, ζα ην έθαλαλ βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ θαη φρη απφ ηα ππνκλήκαηα ή ςεθίζκαηα ησλ θαηνίθσλ. Ήηαλ κηα ηδηαίηεξα 

ξεαιηζηηθή πνιηηηθή, ε νπνία εθθξάζηεθε απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ θαη ηνλ 

Φξαγθνχδε, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε αθφκα θαη απφ ηνλ Dervish Pasha, 

ηνλ εηζεγεηή ηνπ ςεθίζκαηνο, ηεο κε αλαγθαηφηεηαο ππνβνιήο ηνπ, αθνχ ην κφλν πνπ 

απέθεξε ήηαλ «ράζηκν ρξφλνπ». Ζ ζηάζε απηή ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηε κεηξηνπαζή 

εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία επίζεο ππνβάζκηζε ηελ αμία ηνπ ςεθίζκαηνο.
289

 Ζ 

ζπδήηεζε εληφο ηνπ πκβνπιίνπ έιεμε κε ηελ ςεθνθνξία, φπνπ ην ςήθηζκα εγθξίζεθε κε 

ηηο θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή, ν νπνίνο 

δηθαηνιφγεζε ηε ζηήξημή ηνπ ζηηο πξφλνηεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ 1878, ηνλίδνληαο φκσο 

παξάιιεια ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ λεζηνχ.
290

 

 πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ηνπξθηθνχ ςεθίζκαηνο πξνθάιεζε 

αληηδξάζεηο, πνπ εθδειψζεθαλ κε ζπιιαιεηήξηα θαη ςεθίζκαηα αθελφο θαηά ηεο ζηάζεο 

ηεο θπβέξλεζεο, αθεηέξνπ θαηά ηνπ αηηήκαηνο, δηαηξαλψλνληαο θαη πάιη ηνπο ελσηηθνχο 

πφζνπο ησλ θαηνίθσλ, ελψ ζπδεηήζεθε θαη ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ.
291

  

Ζ απάληεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ήιζε ην επφκελν έηνο (1904), φηαλ πξφηεηλαλ 

ηελ εηζαγσγή ζην ηέινο ηεο αληηθψλεζεο παξαγξάθνπ φπνπ, αλάκεζα ζε άιια, 

δεισλφηαλ ε ειπίδα ηνπο γηα επφδσζε ησλ «δηθαίσλ αμηψζεψλ» ηνπο, «ήηνη ηελ κεηά ηεο 

κεηξφο Διιάδνο έλσζηλ».
292

 Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζή ηεο ήηαλ έληνλε επεηδή, 

                                                             
289 «Φεθίζαηε Άγγινη!» θαη «Σν ςήθηζκα ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηνχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/6-6-1903 

θαη 7/20-6-1903. Βι. παξφκνηα αληίδξαζε θαη ζην «Ζ Κχπξνο θαη νη Άγγινη», ζηελ αζελατθή εθεκεξίδα 

Δκπξφο, 4-7-1903. 
290 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 18 θαη 19-6-1903 θαη 6-7-1903. Βι. επίζεο ηα ζρφιηα ελφο απφ ηα αηξεηά 

κέιε, ζην Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 558-568. 
291 Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζει. 568. χκθσλα κε ηνλ Εαλλέην (ζην ίδην, ζει. 571), ην ηνπξθηθφ ςήθηζκα 

ραξαθηήξηζε ζην βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην ν Sir Charles Hancock, «πεξηεξγφηαηνλ», θάηη φκσο πνπ δελ 

εληνπίζηεθε ζηα επίζεκα πξαθηηθά. Γηα ηηο αληηδξάζεηο ζην λεζί, εθ. Αιήζεηα, 27-6-1903 θ.ε., εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 28/11-7-1903 θ.ε., φπνπ νη πεξηγξαθέο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ θαη απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο 

ζηε βξεηαληθή Βνπιή. 
292 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 19-4-1904. Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε βι. Φ. Εαλλέηνο, ζην ίδην, ζζ. 577-

584. 
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επηπιένλ, δελ είρε ζπδεηεζεί ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή γηα ηε ζχληαμε ηεο αληηθψλεζεο. 

Αληηδξάζεηο πξνήιζαλ ηδηαίηεξα απφ ηα νζσκαληθά κέιε, ελψ θαη ηα επίζεκα δήισζαλ φηη 

ζα ηελ θαηαςήθηδαλ, ηφζν γηα ηελ αλαθνξά ζην θφξν ππνηειείαο, φζν θαη γηα ην ελσηηθφ 

αίηεκα. Οη Οζσκαλνί ζεσξνχζαλ φηη παξφκνηαο θχζεο αηηήκαηα πξνθαινχζαλ ηελ 

ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη έπξεπε λα απνθεχγνληαη, ψζηε ν ρξφλνο λα 

αθηεξσλφηαλ ζε άιιεο ζπδεηήζεηο, αθνχ ζέηνληαλ θάζε ρξφλν ρσξίο απνηέιεζκα. 

Καηεγφξεζαλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ Υ. ψδν φηη έζεζε ην ελσηηθφ αίηεκα φρη απφ πξαγκαηηθή 

αγάπε γηα ηελ Διιάδα, αιιά σο πξνζπάζεηα δηαζπνξάο ηεο δηρφλνηαο κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. Ζ πξνζθψλεζε ηειηθά εγθξίζεθε παξά ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο αξλεηηθέο 

ςήθνπο, αλ θαη νη Οζσκαλνί επηθπιάρηεθαλ γηα εηζαγσγή ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο, φπσο ην 

πξνεγεζέλ έηνο.
293

 Ζ κφλε ελέξγεηα πνπ κπνξνχζε λα πξάμεη ν Hadji Hafouz ef. ψζηε λα 

δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ απφ ηηο αλαθνξέο γηα ην θφξν 

ππνηειείαο θαη ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα ήηαλ λα αηηεζεί ηελ θαηαγξαθή ζηα Πξαθηηθά 

ηεο αληίζεζήο ηνπο.
294

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Dervish Pasha εηνίκαζε παξφκνηαο 

θχζεο ςήθηζκα κε ην παξειζφλ έηνο, ην νπνίν φκσο ν Αξκνζηήο απέηξεςε λα εηζαρζεί. 

πσο ν ίδηνο ν Αξρηγξακκαηέαο αλέθεξε: «Απηφ ην έηνο ηα κνπζνπικαληθά κέιε δελ 

έρνπλ δηθαηνινγία κεηά ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ην πξνεγεζέλ έηνο λα κελ είλαη παξφληεο 

φηαλ ζπδεηείηαη ε αληηθψλεζε πξνο ηνλ Αξκνζηή θαη δελ ππνζηεξίδσ λα ηνπο παξέρνπκε 

βνήζεηα γηα λα εηζάγνπλ έλα ηέηνην ςήθηζκα. Δμάιινπ δελ ζα κπνξέζνπκε λα ην θάλνπκε 

κε ηα παξφληα επίζεκα κέιε». Ο Αξκνζηήο ζεψξεζε ην ζέκα σο πνιχ ζνβαξφ θαη δήηεζε 

λα ιεθζεί ε άπνςε ηνπ ππνπξγείνπ. Σειηθά ην ςήθηζκα, παξφηη είρε ήδε δεκνζηεπηεί ζηνλ 

Σχπν
295

, δελ θαηαηέζεθε, αθνχ ε απάληεζε έθηαζε κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ,
296

 γεγνλφο πνπ απνηεινχζε πνιηηηθφ πιήγκα γηα ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο.   

  Ζ αλαρψξεζε ηνπ Αξκνζηή Haynes-Smith έβαιε ηέινο ζε κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κέρξη ηφηε αξκνζηείεο. Παξά ηα ζεκαληηθά έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ επί 

ηεο ζεηείαο ηνπ, εληνχηνηο δελ αληηιήθζεθε ηε δπλακηθή ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο. 

Αληίζεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, πξνζπάζεζε λα αλαγάγεη, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ Διιήλσλ βνπιεπηψλ, θαη ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ σο 

                                                             
293 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε έγθξηζε ηεο ελσηηθήο αλαθνξάο ζηελ αληηθψλεζε δελ πξνθάιεζε ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αιιά θαηαγξάθεθε σο κηα επηηπρία ησλ βνπιεπηψλ, ε νπνία 

αλαθνηλψζεθε θαη «εηο ηνλ επξσπατθφλ ηχπνλ». Βι. ελδεηθηηθά «Σα ελ ησ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ» θαη «Σα 

ελ ηε Βνπιή», εθ. Αιήζεηα, 19-3-1904 θαη 26-3-1904 αληίζηνηρα, «Δπί ηεο Απαληήζεσο», Δπαγφξαο, 20-3-

1904.  
294

 Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε ηξεηο ζπλεδξίεο, απφ ηηο 29 σο ηηο 31-3-1904, βι. ΣΝΑ: CO69/18. Σα νζσκαληθά 

θαη ηα επίζεκα κέιε, ιφγσ ηεο απνπζίαο ελφο βξεηαλνχ θαη ελφο νζσκαλνχ απφ ηε ζπλεδξία, ηε ζρεηηθή κε 

ην θφξν ππνηειείαο θαη ην ελσηηθφ αίηεκα, δήηεζαλ ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ 

πξνεηνηκάζηεθαλ θαηάιιεια, φκσο νη Έιιελεο θαηαςήθηζαλ ην ζρεηηθφ αίηεκα. 
295 «Σν ςήθηζκα ηνπ Γεξβίο Παζά», εθ. Αιήζεηα, 16-4-1904.  
296 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:1098/1904. 
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ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο θππξηαθήο πνιηηηθήο ζθελήο.
297

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα θαηά ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ νη θάηνηθνη λα κελ ηνλ απνραηξεηήζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηελ ππνδνρή πνπ 

επηθχιαμαλ ζηνλ έιιελα βνπιεπηή Κσλζηαληίλν Παπακηραιφπνπιν, ν νπνίνο 

επηζθέθζεθε ην λεζί ηελ πεξίνδν απηή.
298

 

 Ζ άθημε ηνπ λένπ Αξκνζηή έδσζε ηελ επθαηξία γηα ηελ έθθξαζε ηνπ ελσηηθνχ 

πφζνπ απφ ηνπο θαηνίθνπο, θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ.
299

 Σν ελσηηθφ αίηεκα ηέζεθε θαη πάιη 

σο θαηαιεθηήξηα παξάγξαθνο ζηελ αληηθψλεζε ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ λένπ Αξκνζηή 

ην 1905. πγθεθξηκέλα, ηνλίζηεθε ε εηνηκφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ζχκπξαμε κε ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο «κέρξηο νπ ην επγελέο θαη θηιειεχζεξνλ 

βξεηηαληθφλ έζλνο επαξεζηεζή λα εθπιεξψζε ηνπο εγθαξδίνπο πφζνπο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ, ήηνη ηελ Έλσζηλ ηεο Κχπξνπ κεηά ηεο Μεηξφο Διιάδνο». Παξά 

ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο αξλεηηθέο ςήθνπο, ε εηζαγσγή ηεο παξαγξάθνπ εγθξίζεθε, ιφγσ 

ηεο απνπζίαο ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή Ratib Ef.
300

 

Παξφκνηα παξάγξαθνο ζηελ αληηθψλεζε πξνηάζεθε θαη θαηά ηελ επφκελε 

λνκνζεηηθή ζχλνδν (1906), ε νπνία φκσο δελ ππεξςεθίζηεθε θαη θαη’ επέθηαζε, δελ 

εηζήρζε ζηελ επίζεκε αληηθψλεζε πξνο ηνλ Αξκνζηή, ιφγσ ησλ ελσκέλσλ 

ηνπξθνβξεηαληθψλ ςήθσλ.
301

 Παξφκνηα ηχρε είρε θαη ε πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ γηα 

ηελ έλσζε ζηελ αληηθψλεζε ηνπ 1907, κε ηνπο Οζσκαλνχο λα αληηδξνχλ άκεζα, 

αλαθέξνληαο φηη επηζπκία φισλ ησλ κνπζνπικάλσλ ήηαλ ε έλσζε κε ηελ Σνπξθία.
302

    

   Σν ελσηηθφ αίηεκα ηέζεθε θαη ην 1908, θαηά ηελ άθημε ηνπ Γνχθα ηνπ 

Connaught Αιβέξηνπ θαη αδειθνχ ηνπ βαζηιηά Δδνπάξδνπ Ε΄, κε ηειεγξάθεκα ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ φπνπ δεηείην ε εθπιήξσζε ησλ «πξναησλίσλ πφζσλ ππέξ ηεο εζληθήο 

απνθαηαζηάζεσο» θαη ηελ «επαλφξζσζηλ πνιηηηθνχ αδηθήκαηνο, ηνπ θφξνπ ηεο 

ππνηειείαο».
303

 

                                                             
297 Γηα κηα πξψηε θξηηηθή ζηελ αξκνζηεία ηνπ Haynes Smith βι. Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 607-

608, Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 356-358. Βι. επίζεο ηε ζεηξά άξζξσλ κε ηίηιν «Ο απεξρφκελνο Μ. 

Αξκνζηήο ηξ Οπτι. Φξ. Υαίπλο κηζ», εθ. Δπαγφξαο, 22-7-1904 θ.ε. θαη «Δπί ηε αλαρσξήζεη ηνπ 

Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 23-7-1904. 
298 Δθ. Αιήζεηα, 23-7-1904. 
299 Ν. Καηαιάλνο, ζην ίδην, ζζ. 363-365, «Εήησ ε Έλσζηο, Εήησ ην Βξεηηαληθφλ Έζλνο», εθ. Δπαγφξαο, 7-

10-1904, «Δπί ηε αθίμεη ηνπ λένπ Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 8-10-1904, «Καιψο ήιζεηε», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 9/22-10-1904. 
300 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 8-3-1905. 
301 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 14-2-1906. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηξσλεία κε ηελ νπνία απάληεζε ν 

νζσκαλφο βνπιεπηήο Dervish Pasha (κεηάθξαζε ηνπ γξάθνληνο): «θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ν δξ. 

Εαλέηηνο έθαλε παξφκνηεο εηζεγήζεηο θαη βιέπνληαο λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη έθπγε απφ ηελ Κχπξν θαη 

πξνζάξηεζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ Διιάδα. Τπνζέησ φηη θαη ν θ. ψδνο πξνεηνίκαζε ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ 

ίδηα ηχρε».  
302 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 20-2-1907. 
303 Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζει. 368. Βι. ηνλ αληίθηππν ηεο επίζθεςεο ζηελ εθ. Αιήζεηα, 27-11-1908 

θαη 4-12-1908. 
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 Σν εζληθφ θαζήθνλ θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ αζθήζεθε θαη θαηά ην 1909 κε έλα 

πξσηνπνξηαθφ ηξφπν, κε ηηο ηξεηο αληηθσλήζεηο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.
304

 

Έηζη, ε θάζε θνηλφηεηα παξνπζίαζε μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

άιιεο, αλάκεζα ζηα άιια αηηήκαηα, θαη ην εζληθφ. ηελ αλαθνξά ησλ κνπζνπικάλσλ 

βνπιεπηψλ, αθνχ ηνλίζηεθε φηη απνηεινχζαλ ην πην πηζηφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

λεζηνχ, αιιά θαη κέξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, λφκηκεο θαηφρνπ ηεο Κχπξνπ, 

εθθξάζηεθε ε αληίζεζή ηνπο ζην εθδεισζέλ απφ ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο αίηεκα 

γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα, επαλαιακβάλνληάο ηελ αμίσζή ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ην λεζί 

εγθαηαιεηθζεί απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία, φπσο επηζηξαθεί ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία.  

Αληίζεηα, ηα ειιεληθά κέιε παξνπζίαζαλ, αλάκεζα ζε κηα επξεία ζεκαηνινγία, 

θαη ηελ πην θάησ παξάγξαθν: 

Σα ειιεληθά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, εθπξφζσπνη ησλ 4/5 πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

λεζηνχ, ηνπ πην αλεπηπγκέλνπ κέξνπο ζηε γεσξγία, εκπφξην, επηζηήκε θαη ηέρλεο, πνπ 

ηίζεληαη επηθεθαιήο ζε φια ηα πξννδεπηηθά θηλήκαηα θαη πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κεγάιεο θαη ελδφμνπ ειιεληθήο θπιήο, ζεσξνχκε σο 

επηηαθηηθφ θαζήθνλ καο λα δειψζνπκε ηελ ζεξκή καο επηζπκία γηα έλσζε κε ηελ 

Μεηέξα Διιάδα, ε εθπιήξσζε ηεο νπνίαο είλαη δήηεκα απιήο πίζηεο γηα θάζε 

Έιιελα Κχπξην. 

 Ζ ηαπηφρξνλε έθθξαζε ησλ εζληθψλ πφζσλ θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ ήηαλ θάηη πνπ 

δελ ηθαλνπνίεζε ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ «απνγπκλσλφηαλ» ην 

ειιεληθφ αίηεκα. πγθεθξηκέλα ε εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κχπξνπ ζεσξνχζε ιαλζαζκέλε 

ηελ πνιηηηθή ηεο «ακνηβαίαο ππνρψξεζεο» πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο θαη πνπ επέηξεςε ηελ εηζαγσγή θαη ησλ νζσκαληθψλ αηηεκάησλ, θαηεγνξψληαο 

ηνπο γηα «δεηιία θαη δηζηαγκφ».
305

 

Σν δήηεκα ησλ εζληθψλ πφζσλ ησλ Οζσκαλψλ ηέζεθε απφ ηνπο βνπιεπηέο ηνπο 

θαη θαηά ηελ αληηθψλεζε ηνπ 1911.
306

 Ο εηζεγεηήο Ziai Effenti εμέθξαζε ηελ αληίζεζε 

ησλ κσακεζαλψλ θαηνίθσλ ζην ελσηηθφ αίηεκα ησλ Διιήλσλ ηνπ λεζηνχ, δεηψληαο 

ηαπηφρξνλα, ζε πεξίπησζε πνπ εγθαηαιείςεη ην λεζί ε Βξεηαλία, λα επηζηξαθεί ζηελ 

Σνπξθία. Σν αίηεκα απηφ δελ εγθξίζεθε, αθνχ, πέξαλ ηεο αληίδξαζεο ησλ Διιήλσλ,
307

 νη 

                                                             
304 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-5-1909. Ζ κεηάθξαζε ηνπ απνζπάζκαηνο αλήθεη ζηνλ γξάθνληα. 
305

 «Οη ηεξνί καο πφζνη», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 2/15-5-1909. 
306 Δίρε πξνεγεζεί αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ κειψλ γηα ην πνηνο ζα ππέβαιιε 

πξψηνο ηελ παξάγξαθφ ηνπ γηα ζπδήηεζε, κε ηνπο δεχηεξνπο ηειηθά λα ππεξηζρχνπλ, κε ηε βνήζεηα θαη ησλ 

Βξεηαλψλ. ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 31-3-1911. 
307 Οη Έιιελεο αληέδξαζαλ αθνχ αλ ηίζεην ην ζέκα πξνο ςήθηζε θαη εγθξηλφηαλ, ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ 

ρξφλνπ, νη ίδηνη δελ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ην δηθφ ηνπο ελσηηθφ αίηεκα, απεηιψληαο φηη δελ 
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Βξεηαλνί αθνινπζψληαο κηα πνιηηηθή ίζσλ απνζηάζεσλ, ην θαηαςήθηζαλ, κε ηε 

δηθαηνινγία φηη ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ, δελ ζα δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο 

λα ππνβάινπλ παξάγξαθν κε ηα δηθά ηνπο αληίζηνηρα αηηήκαηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

πάλησο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, φηη ην έηνο απηφ νη έιιελεο βνπιεπηέο δελ έζεζαλ ην 

ελσηηθφ δήηεκα, αιιά δήηεζαλ επξχηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη θηιειεχζεξεο εμνπζίεο, 

θάηη πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ Οζσκαλψλ.
308

 

 πκπεξαζκαηηθά, θαζ’ φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, νη έιιελεο βνπιεπηέο έζεηαλ 

ην ελσηηθφ δήηεκα κε θάζε επθαηξία είηε κε αλαθνξέο ζηελ αληηθψλεζε, είηε κε ζρεηηθά 

ςεθίζκαηα. Δληνχηνηο, θαη παξά ηελ αξρηθή ηαθηηθή γηα απνθπγή έμαςεο ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ, ήηαλ νη Οζσκαλνί πνπ πξψηνη ζπλέδεζαλ ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο κε ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ έγθξηζε, 

γηα πξψηε θνξά, ην 1902, ςεθίζκαηνο γηα ηελ έλσζε. Απφ ηελ άιιε νη Οζσκαλνί, 

επηθαινχκελνη ην γεγνλφο φηη ην λεζί ηππηθά αλήθε αθφκα ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία, δεηνχζαλ ηελ επηζηξνθή ηνπ ζε απηή, ζε πεξίπησζε πνπ ε Βξεηαλία 

απνθάζηδε λα ην εγθαηαιείςεη. Οη Βξεηαλνί, ελψ αξρηθά ηεξνχζαλ κηα ερζξηθή ζηάζε 

έλαληη ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, θαηαςεθίδνληαο ηα ζρεηηθά αηηήκαηα, θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Haynes-Smith θαη ηελ άθημε ηνπ κεηξηνπαζνχο 

King-Harman, επηδίσμαλ λα αθνινπζήζνπλ πνιηηηθή ίζσλ απνζηάζεσλ, επηηξέπνληαο θαη 

ζηηο δχν θνηλφηεηεο λα παξνπζηάδνπλ ηα εζληθά ηνπο αηηήκαηα.     

 

Ο θόξνο ππνηειείαο 

 Σν δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ηέζεθε εμαξρήο σο ε θχξηα 

πνιηηηθή επηδίσμε ηνπ λενθαηαξηηζζέληνο πκβνπιίνπ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαηά 

ηελ αληηθψλεζε ζηελ πξψηε ζχλνδν κεηά ηελ εθινγή ηνπο, νη έιιελεο βνπιεπηέο 

επέιεμαλ λα κε ζέζνπλ ην ελσηηθφ αίηεκα, γηα λα κελ εμάςνπλ ην εζληθφ αίζζεκα ησλ 

νζσκαλψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά λα επηθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά ζην δήηεκα ηεο 

απαιιαγήο απφ ην θφξν ππνηειείαο.
309

 Ζ πξψηε αλαθνξά ζην θφξν έγηλε κε έκκεζν ηξφπν 

κε ηελ θαηαγγειία ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, πνπ νδεγνχζε ζηελ 

θαηαδπλάζηεπζηλ ηνπ λεζηνχ.
310

 Αληηζέησο, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν 

Εαλλέηνο  πξφηεηλε ηελ θαηαςήθηζε ηνπ αθνχ ε ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε, ζε ζπλδπαζκφ 

                                                                                                                                                                                         
ζα απνδέρνληαλ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ κέρξη λα πξάμνπλ θαη απηνί ην ίδην. Απνδέρηεθαλ ηελ ςεθνθνξία 

κφλν φηαλ νη Βξεηαλνί ηνπο δηαβεβαίσζαλ φηη ζα θαηαςήθηδαλ ηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν. ΣΝΑ: CO69/27. 

πλεδξία 31-3-1911. 
308 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 31-3-1911 θ.ε. 
309 «Ση λα πεξηέρε ε αληηθψλεζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 13/26-4-1902. 
310 TNA: CO69/16. πλεδξία 15-5-1902. 
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κε ηελ ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ηνπ ππνηειηθνχ θφξνπ, πξνθαινχζαλ ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο.
311

 

  Σν δήηεκα ηέζεθε μαλά ζην κέζν ηεο ζπλφδνπ κε ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ ηαθαιιή. 

ε απηφ, εθηφο απφ ην αίηεκα γηα παξαρψξεζε πεξαηηέξσ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, 

ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην πκβνχιην λα «δηαζέηε κελ εθ ησλ γεληθψλ πξνζφδσλ ηα 

αλαγθαηνχληα ππέξ ηνπ ηφπνπ πνζά, λα κεηαηξέπε ηελ θνξνινγίαλ πξνο αλαθνχθηζηλ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, έζησ θαη πξνο δεκίαλ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ», ηέζεθε θαη ην αίηεκα γηα 

απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ ππνηειείαο απφ ηα αγγιηθά ηακεία ζην Λνλδίλν θαη φρη απφ ηηο 

πξνζφδνπο ηνπ λεζηνχ. Σν ςήθηζκα απηφ απνηεινχζε κηα πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζείην θαη ζην 

κέιινλ αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα: ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβαιιφηαλ, ην νπνίν ήηαλ πάξα πνιχ πςειφ, θαη ζηε 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ απφ ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία θαη φρη ηελ 

Κχπξν, ε νπνία απνζηεξείην, ιφγσ απηήο, δεκφζηα έξγα, πνπ ζα βειηίσλαλ ην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ θαηνίθσλ. Παξφκνηα επηρεηξήκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαη απφ άιινπο έιιελεο 

βνπιεπηέο, νη νπνίνη ελίζρπζαλ ηηο απφςεηο ηνπ ηαθαιιή.  

Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο αληέδξαζαλ ζε απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ηνπ εηζεγεηή 

ηνπ ςεθίζκαηνο. Ο Hadji Hafouz Ef., ελψ ζπκθσλνχζε κε ηα πξναλαθεξζέληα αηηήκαηα, 

ζεσξνχζε ην ςήθηζκα σο «πξφζρεκα» γηα ηελ ηθαλνπνίεζε άιισλ -ελσηηθψλ- 

θηινδνμηψλ. Σφληζε ηαπηφρξνλα θαη ην δίιεκκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα αηξεηά νζσκαληθά 

κέιε ζρεηηθά κε ην θφξν ππνηειείαο, αθνχ απφ ηε κηα φθεηιαλ λα επηδηψθνπλ ηε κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ θαηνίθσλ θαη απφ ηελ άιιε λα πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ηνπ νπιηάλνπ. Δπεηδή φπσο αλέθεξε, ηα 

επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία ζηήξημε ν ηαθαιιήο ην ςήθηζκα δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

απνδεθηά απφ ηνπο ηνχξθνπο βνπιεπηέο, ελψ πξνθάιεζαλ ήδε αληηδξάζεηο ζηνπο 

νκφζξεζθνχο ηνπο,
312

 δήηεζε ηελ απφζπξζή ηνπ, γηα λα κελ αλαγθαζηνχλ λα ην 

θαηαςεθίζνπλ, αίηεκα βέβαηα πνπ δελ έγηλε απνδεθηφ. Σα επηρεηξήκαηά ηνπ ππνζηήξημαλ 

θαη νη άιινη νζσκαλνί βνπιεπηέο, ηνλίδνληαο φηη αλάινγα ςεθίζκαηα είραλ ζηφρν λα 

δηαηαξάμνπλ ηηο θαιέο ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ, ελψ επέκελαλ φηη ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε ζα επέβαιιε ηνπο ίδηνπο θφξνπο, αθφκα θαη αλ δελ ππήξρε ν θφξνο 

ππνηειείαο. Έγηλε αλαθνξά επίζεο ζηελ έληνλε αληηπνιίηεπζε πνπ δέρνληαλ ηα 

νζσκαληθά κέιε απφ ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο (αλαθέξζεθε ζηνλ δηεξκελέα ηνπ Δβθάθ 

                                                             
311 TNA: CO69/16. πλεδξίεο 3 θαη 4-6-1902. 
312 Βι. ελδεηθηηθά ηηο επηζηνιέο δηακαξηπξίαο γηα ηηο δειψζεηο ησλ ειιήλσλ κειψλ γηα ην θφξν ππνηειείαο 
θαη ην ελσηηθφ αίηεκα απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο δηάθνξσλ πφιεσλ πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ 

ηνλ Ηνχλην 1902 ζην ΚΑΚ: SA1: 1822-1902. 
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Irfan Ef, ν νπνίνο εξγάζηεθε γηα ηε κε εθινγή ηνπο), νη νπνίνη νξγάλσλαλ ζπλαληήζεηο 

θαη δηέξξεαλ ηε θήκε φηη είραλ απνδερηεί ην ςήθηζκα, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη 

αθφκα θαη ε δσή ηνπο.
313

  

Ο ηαθαιιήο ηφληζε φηη ην ςήθηζκα δελ έθαλε αλαθνξά ζε θάπνην θαηλνχξγην 

δήηεκα, αιιά ζε ζέκα πνπ ζπκθσλνχζαλ φια ηα κέιε, θαηά ηελ εηήζηά ηνπ αλαθνξά ζην 

πκβνχιην, ελψ θαη ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ δηαβεβαίσζε φηη ζηφρνο ηνπ ςεθίζκαηνο ήηαλ 

απιά απηφο πνπ δεισλφηαλ. Δμάιινπ, φπσο ν Κχξηιινο ηφληζε, ηα «ςεθίζκαηα 

εθθξάδνπλ επρέο θαη δελ κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ ην αγγιηθφ ηακείν λα πιεξψζεη ην 

θφξν ππνηειείαο», πξνηείλνληαο αθφκα θαη ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Κχπξνο 

λα θαηέβαιιε έλα πνζφ γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ν νπιηάλνο ζα 

απνιέζεη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ λεζηνχ. Σφληζε παξάιιεια θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα είρε ε είδεζε ζηε Βξεηαλία, ζε «ππνζηεξηθηέο θαη ερζξνχο», φηη έλα 

ςήθηζκα κε ηέηνην πεξηερφκελν δελ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην. Καηά ηελ ςεθνθνξία 

πνπ αθνινχζεζε, ηα ηνπξθηθά κέιε ζπκκάρεζαλ κε ηα επίζεκα, θαηαςεθίδνληαο κε ηε 

βνήζεηα ηεο ληθψζαο ςήθνπ ηνπ Αξκνζηή ην ςήθηζκα.
314

 

Σν δήηεκα απαζρνινχζε ζρεδφλ θάζε ρξφλν ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε 

ζηνλ αξκνζηεηαθφ ιφγν, πξνθαιψληαο αληηπαξάζεζε, ηδηαίηεξα ηα πξψηα ρξφληα. Ζ 

πξνζζήθε παξαγξάθνπ ην 1903
315

 πνπ ραξαθηήξηδε ην θφξν ππνηειείαο σο «βξεηαληθφ 

βάξνο 93 ρηιηάδσλ ιηξψλ» νδήγεζε ηνλ κεηξηνπαζή, θαηά ηα άιια, βνπιεπηή Hadji 

Hafouz Ef. ζε θαηαςήθηζε νιφθιεξεο ηεο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ πίεζε, φπσο ν ίδηνο 

αλέθεξε ησλ νκνζξήζθσλ ηνπ. Ο βνπιεπηήο επηθαιέζηεθε ηε δηρφλνηα πνπ πξνθάιεζε 

ζηελ θνηλφηεηά ηνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Σειηθά ε 

παξάγξαθνο εηζήρζε ζηελ αληηθψλεζε ιφγσ ηεο ειιεληθήο πιεηνςεθίαο, πνπ νθεηιφηαλ 

ζηελ απνπζία ησλ άιισλ δχν νζσκαλψλ βνπιεπηψλ.
316

 Παξφκνηα ηχρε είρε θαη ε ζρεηηθή 

παξάγξαθνο γηα ηελ αληηθψλεζε ηνπ 1904, κε ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο λα δεηνχλ λα 

θαηαγξαθεί ε αληίζεζή ηνπο ζηα Πξαθηηθά.
317

 

                                                             
313 Βι. ηε ζρεηηθή αλαθνξά ζην ππνθεθάιαην γηα ην ελσηηθφ θίλεκα. 
314 TNA: CO69/16. πλεδξία 18-6-1902, θ.ε. φπνπ ην θείκελν θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Γ. ηαθαιιή θαη 

ε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. Βι. επίζεο Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 482-492. Σν ςήθηζκα 

ζηεξίρζεθε θαη απφ ηνλ Σχπν, «Ννκνζεηηθαί Δξγαζίαη», εθ. Δπαγφξαο, 13-6-1902.  
315 Ζ ζπδήηεζε άξρηζε ζηηο 5-5-1903 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 8 ηνπ κήλα, βι. ηηο ζρεηηθέο ζπλεδξίεο ζην 

ΣΝΑ: CO69/17.  
316 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 5-5-1903. Ζ απνπζία ησλ δχν ζπλαδέιθσλ ηνπ ήηαλ πηζαλφηαηα ν ιφγνο πνπ 

ιίγν πξηλ ηε ζπδήηεζε, ν Hadji Hafouz δήηεζε ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαο γηα ηελ επφκελε κέξα, φηαλ θαη 

ζα επέζηξεθαλ νη νκφζξεζθνί ηνπ. Παξά ηελ νκνινγνπκέλσο κεγάιε επηηπρία ηεο εηζαγσγήο ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ ζηελ αληηθψλεζε πξνο ηνλ Αξκνζηή, ν Σχπνο ηεο επνρήο δελ αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε απηήλ, αθνχ 

πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζην εζληθφ δήηεκα θαη ηελ θαηαδίθε ηεο ελέξγεηαο ηνπ Γηνηθεηή Κεξχλεηαο 

Chamberlayne. 
317 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 19-4-1904. πσο ζπλέβε θαη γηα ην ελσηηθφ αίηεκα, νη αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ 

ήηαλ ήπηεο βι. «Δπί ηεο Απαληήζεσο», εθ. Δπαγφξαο, 20-3-1904. 
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Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, 

αθνινπζήζεθε ζθιεξφηεξε ζηάζε, κε ηνλ Εαλλέην λα πξνηείλεη ηελ θαηαςήθηζή ηνπ σο 

δηακαξηπξία θαη άζθεζε πίεζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε, αλάκεζα ζε άιια θαη γηα ηελ 

αθαίξεζε ελφο ηεξάζηηνπ πνζνχ απφ ηα έζνδα ηνπ λεζηνχ, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηφζν ηελ 

επζχλε πνπ είραλ ηα αηξεηά κέιε, φζν θαη ηελ αδπλακία άζθεζεο ελεξγνχ ξφινπ. Σα 

ππφινηπα, φκσο, ειιεληθά κέιε πξφηεηλαλ ηελ απφξξηςε κφλν ζπγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα αθφκα έλα έηνο, ψζηε λα θαλνχλ θαη νη αληηδξάζεηο ηεο θπβέξλεζεο. 

Παξφκνηα άπνςε είραλ θαη ηα νζσκαληθά κέιε, αληηδξψληαο θπξίσο γηα ηελ αλαθνξά ζην 

θφξν ππνηειείαο, δεηψληαο παξάιιεια απφ ηελ θπβέξλεζε λα μεθαζαξίζεη φηη απηφ δελ 

ήηαλ δήηεκα πνπ έπξεπε λα ζπδεηείηαη ζην πκβνχιην. Γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

εληάζεσλ, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ηελ εηνηκαζία θνηλνχ αηηήκαηνο πξνο ηηο δχν 

θπβεξλήζεηο (Βξεηαλίαο θαη Σνπξθίαο) γηα ηελ απαιιαγή ηνπ λεζηνχ απφ ηελ ππνρξέσζε 

απηή. Ζ πξψηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ εγθξίζεθε, εληνχηνηο δηαθάλεθε ε έιιεηςε 

απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ κειψλ γηα ιήςε «επαλαζηαηηθψλ κέηξσλ».
318

 

Με αθνξκή ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμαγφηαλ ηφζν ζην βξεηαληθφ Σχπν, φζν θαη ζηνλ 

ηνπηθφ ζρεηηθά κε ην θφξν ππνηειείαο,
319

 ν Θενδφηνπ, πξφηεηλε ηελ θαηαςήθηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1905, κε ζηφρν ηε γλσζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ λεζηνχ ζηελ 

βξεηαληθή θπβέξλεζε, φπσο αλαθέξζεθε ήδε. Απηή ε ελέξγεηα ζα ήηαλ ε έζραηε ιχζε 

πξηλ ηελ παξαίηεζε ζχζζσκνπ ηνπ πκβνπιίνπ σο αληίδξαζε ζηε ζπλέρηζε επηβνιήο ηεο 

ελ ιφγσ επηβάξπλζεο. ε αληίζεζε φκσο κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, ν λένο, 

κεηξηνπαζήο, Αξκνζηήο King-Harman, αλαγλψξηδε ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε ιχζεο ζην 

δήηεκα,
320

 θαη, φπσο δηέξξεε ζηνλ ηχπν, είρε ήδε εηνηκάζεη ζρεηηθή πξφηαζε πξνο ην 

ππνπξγείν πνπ αθνξνχζε ηελ εηήζηα θαηαβνιή απφ ην λεζί κφιηο 40,000 ιηξψλ γηα ηελ 

ππνρξέσζε απηή.
321

 Απηή ε αιιαγή πνιηηηθήο νδήγεζε θαη ηνλ ψδν, ηνλ θχξην 

ππνζηεξηθηή ηεο απνξξηπηηθήο πνιηηηθήο, λα πξνηείλεη ηελ απφζπξζε ηεο πξφηαζεο, 

                                                             
318 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 21 θαη 22-5-1903. Σειηθά, ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

θαηαςήθηζαλ κφλν ηξεηο βνπιεπηέο (Εαλλέηνο, Θενδφηνπ, ψδνο), θαη έηζη νδεγήζεθε ζε ζπδήηεζε ησλ επί 

κέξνπο θνλδπιίσλ. Βι. θαη Φ. Εαλλέηνο, Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζει. 558. Ζ εθεκεξίδα Αιήζεηα αλαθέξζεθε 

ζηελ απνγνήηεπζε πνπ πξνθάιεζε ε θαηαςήθηζε ηεο πξφηαζεο απφξξηςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη ε 
δηάζπαζε ηνπ θνηλνχ, κέρξη ηφηε κεηψπνπ ησλ ειιήλσλ κειψλ, θαηά ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, βι. «Ζ πνξεία 

ησλ βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 16-5-1903.  
319 Τπήξμε κηα αληαιιαγή απφςεσλ κέζσ άξζξσλ ζηελ εθεκεξίδα Times ηνπ Λνλδίλνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα 

αλάκεζα ζε επηθαλείο Βξεηαλνχο, ε νπνία αλαδεκνζηεχηεθε θαη ζην λεζί. Βι. ελδεηθηηθά «Σν αηψληνλ 

δήηεκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 20/3-12-1904, «Ο θφξνο ηεο ππνηειείαο» θαη «Ο θφξνο ηνπ αίκαηνο ελ 

Κχπξσ», εθ. Αιήζεηα, 14-1-1905, «Ζ Αγγιία θαη εκείο», εθ. Αιήζεηα, 21-1-1905.  
320 Ο King-Harman ηφζν ζε ζπλνκηιίεο ηνπ κε ηνπο βνπιεπηέο, φζν θαη θαηά ηηο πξψηεο πεξηνδείεο ηνπ 

αλαγλψξηδε ηελ αλάγθε γηα επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, αθνχ ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ππνηειείαο εκπφδηδε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Βι. ελδεηθηηθά «Ζ ζπλέληεπμηο κεηά ηνπ Μ. Αξκνζηνχ» θαη «Δπί ησλ δειψζεσλ ηνπ 

Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 8-10-1904 θαη 19-11-1904. ε αληίζεζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, ν νπνίνο δελ 

νκνινγνχζε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη ηεο ππαλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ. Βι. Ν. Καηαιάλνο, 
Κππξηαθφλ, φ.π., ζει. 357.  
321 Βι. ελδεηθηηθά «Σν δήηεκα ηνπ θφξνπ ηεο ππνηειείαο», εθ. Αιήζεηα, 26-11-1904.  
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δίλνληαο ζηελ νπζία πίζησζε ρξφλνπ ζηνλ King-Harman.
322

 Αληίζεηνη κε ηελ απφξξηςε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ θαη νη oζσκαλνί βνπιεπηέο νη νπνίνη, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, 

ήηαλ αξλεηηθνί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην θφξν ππνηειείαο, αθνχ ζεσξνχζαλ φηη έηζη 

πιήηηνληαλ ηα θπξηαξρηθά ζπκθέξνληα ηνπ νπιηάλνπ ζην λεζί. Ο Αξκνζηήο, ζε κηα 

ηδηαίηεξα δηπισκαηηθή ηνπνζέηεζε, αθελφο εμέθξαζε ηε ζπκπάζεηά ηνπ ζηελ πξφηαζε γηα 

κείσζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε αλάπηπμε, αθεηέξνπ 

θαζεζχραζε ηα νζσκαληθά κέιε, ηνλίδνληάο ηνπο φηη ε πξφηαζε ησλ Διιήλσλ δελ ζα είρε 

νπνηαδήπνηε επίπησζε νχηε ζηα θπξηαξρηθά, νχηε ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

νπιηάλνπ. Ζ ζηάζε απηή ηνπ Αξκνζηή, ε νπνία πξνθάιεζε θαη ηθαλνπνίεζε ζηνλ 

ειιεληθφ Σχπν, είρε σο απνηέιεζκα ε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κεηά ηελ 

απφζπξζε ηεο πξφηαζεο ηνπ Θενδφηνπ, λα θηλεζεί ζε ήξεκνπο θαη ζπγθαηαβαηηθνχο 

ηφλνπο.
323

  

Παξφκνηα ζηάζε ηεξήζεθε θαη θαηά ηελ αληηθψλεζε ηνπ 1905, νπφηε ε 

δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ηέζεθε έκκεζα, σο αλαγθαηφηεηα γηα ηελ 

«βειηίσζηλ θαη πξναγσγήλ ηνπ ηφπνπ», κε ηελ παξάγξαθν λα εηζάγεηαη κε ηελ έγθξηζε 

θαη ησλ επηζήκσλ κειψλ. Απηφ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ, νη 

νπνίνη θαηεγφξεζαλ ηνπο Βξεηαλνχο, φηη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείραλ ζηνπο Έιιελεο 

γηα ην θφξν ππνηειείαο, ηνπο ελζάξξπλαλ λα ζέηνπλ θαη ην ελσηηθφ αίηεκα. Αμηνπξφζεθηε 

πάλησο ήηαλ ε κεηαβνιή ησλ Βξεηαλψλ ζην ζέκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, γεγνλφο πνπ 

νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ Αξκνζηή φζν θαη ζηε γεληθφηεξε αιιαγή ηεο 

πνιηηηθήο απέλαληη ζην δήηεκα.
324

 Ζ ζεηηθή άπνςε ηνπ King-Harman θαη ε επηζπκία ηνπ 

γηα ζπλεξγαζία γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ θάλεθε θαη απφ ηελ 

απάληεζή ηνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηεο αληηθψλεζεο.
325

   

Οη αγαζηέο ζρέζεηο ηνπ λένπ Αξκνζηή κε ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο αιιά θαη ε, ήδε 

δεισκέλε άπνςή ηνπ γηα ην θφξν ππνηειείαο, νδήγεζε ζηελ έκκεζε ππνβνιή ηεο 

δηεπζέηεζήο ηνπ, θαηά ηελ αληηθψλεζε ηνπ επφκελνπ έηνπο (1906). Σν αίηεκα εηζήρζε 

ζηελ επξχηεξε πξφηαζε γηα κείσζε ησλ θνξνινγηψλ κε αλαθνξά ζην ηεξάζηην πνζφ πνπ 

εμήρζε απφ ην λεζί κε ηε κνξθή ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ, αιιά θαη ζηα έξγα πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ απηφ. ηελ αξρηθή ηεο κνξθή, φκσο, ε παξάγξαθνο έζεηε άκεζα 

                                                             
322 Δλδεηθηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ βνπιεπηή Γ. ηαθαιιή πξνο ηελ εθεκεξίδα Manchester Guardian, ε 

νπνία θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζην «Ζ Αγγιία θαη Ζκείο», εθ. Αιήζεηα, 21-1-1905. 
323 Γηα ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο βι. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 21-3-1905 θ.ε. Γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Σχπνπ 

βι. «Ο θφξνο ηεο ππνηειείαο ελ ησ Ννκνζ. πκβνπιίσ» θαη «Γειηίνλ» εθ. Αιήζεηα, 11-3-1905 θαη 18-3-

1905. 
324 Ζ ζχκπξαμε ησλ επίζεκσλ κειψλ κε ηα ειιεληθά γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο παξαγξάθνπ ηθαλνπνίεζε 

θαη ηνλ Σχπν, αθνχ αλάινγεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ζπάληεο, βι. «Λεπθσζηάηηθα», εθ. Αιήζεηα, 4-3-1905. 
325 Ζ αληηθψλεζε ζην ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 9-3-1905. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: 

CO69/19. πλεδξία 6-3-1905 θ.ε. 
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ην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ θφξνπ απφ ην Βαζηιηθφ 

Θεζαπξνθπιάθην. Ζ ζηάζε ησλ βξεηαλψλ κειψλ ζηελ πξφηαζε απηή, ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγεζείζεο ρξνληέο, ήηαλ ηδηαίηεξα δηπισκαηηθή, αθνχ ηήξεζαλ απνρή, αθήλνληαο ηα 

αηξεηά κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ ηχρε ηεο. Οη θχπξηνη βνπιεπηέο επαλέιαβαλ, γηα 

πνιινζηή θνξά, ηα ίδηα επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηνπ αηηήκαηνο. Έηζη, παξά ην γεγνλφο 

φηη ηειηθά ε πξφηαζε απηή ππεξςεθίζηεθε ιφγσ ηεο ειιεληθήο πιεηνςεθίαο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, ν ψδνο, δείρλνληαο κεηξηνπάζεηα πξφηεηλε ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε κηα 

έκκεζε αλαθνξά ζην θφξν.
326

  

Δλ ησ κεηαμχ, κεηά απφ ελέξγεηεο ηνπ Αξκνζηή θαη δηαβήκαηα πξνο ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε επηηεχρζεθε, ηo 1906, ε παξαρψξεζε ρνξεγίαο χςνπο 50,000 ιηξψλ γηα ηξία 

ρξφληα, πνζφ ην νπνίν ζεσξήζεθε απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο σο «ειάηησζηο ηνπ 

επηβαξχλνληνο ηελ λήζνλ θφξνπ»
327

. Ζ εμαγγειία έθεξε ηελ ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ 

Διιήλσλ, νη νπνίνη, δηά ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ, δήηεζαλ έκκεζα ηε ζχληνκε 

ηθαλνπνίεζε θαη ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο, φζν θαη ησλ νζσκαλψλ κειψλ, πνπ ζεσξνχζαλ 

φηη κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο αληηπαξάζεζεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ δελ ίζρπε πιένλ. Οη 

επραξηζηίεο πξνο ηνλ Αξκνζηή εθθξάζηεθαλ ηφζν κε αγνξεχζεηο, φζν θαη κε ζρεηηθφ 

ςήθηζκα,
328

 αιιά ζχληνκα εκθαλίζηεθαλ άξζξα ζηνλ Σχπν πνπ ζεσξνχζαλ ππεξβνιηθή 

ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ην πνζφ κηθξφ.
329

 Σν δήηεκα επαλήιζε δχν ρξφληα αξγφηεξα, κε ηα 

ειιεληθά κέιε λα δεηνχλ ηε κνληκνπνίεζε ηεο ρνξεγίαο, αίηεκα κε ην νπνίν ζπκθψλεζαλ 

θαη νη ηνχξθνη βνπιεπηέο,  αιιά θαη ηελ επηζηξνθή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ πνπ επηβιήζεθε 

άδηθα ζην λεζί.
330

  

Δληνχηνηο, θαη παξά ηε κείσζε ηνπ πνζνχ πνπ επηβάξπλε ην λεζί ζηηο 42,800 

ιίξεο, νη έιιελεο βνπιεπηέο, δήηεζαλ ηελ θαηάξγεζε νιφθιεξνπ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, 

αθνχ ε ρνξεγία ησλ 50,000 ιηξψλ ζα είρε κφλν ηξηεηή δηάξθεηα, απεηιψληαο φηη, ζε 

πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, ζα πξνέηξεπαλ ηνπο θαηνίθνπο λα κελ 

πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο ηνπο. Ζ έκκεζε απηή πίεζε δελ απνθιείεηαη λα νθείιεηαη θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα κνληκνπνίεζε ηνπ επηδφκαηνο. Καηά ηε ζπδήηεζε -πνπ 

                                                             
326 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 15-2-1906. 
327 Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζζ. 381-382. πσο αλαθέξεηαη, ε ζέιεζε ηνπ King-Harman γηα κείσζε 

ηνπ θφξνπ ήηαλ ηέηνηα, ψζηε απείιεζε αθφκα θαη κε παξαίηεζε αλ ην πνζφ παξέκελε σο είρε. Γηα πξψηεο 

αληηδξάζεηο  ηνπ Σχπνπ βι. «Ζ Αγγιηθή θπβέξλεζηο δίδνπζα επηρνξήγεζηλ εηο ηελ Κχπξνλ», εθ. Αιήζεηα, 3-

3-1906.  
328 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξίεο 12 θαη 13-3-1906. Βι. ελδεηθηηθά ην ςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ Λεπθσζίαο, 

«πιιαιεηήξηνλ ελ Λεπθσζία», εθ. Αιήζεηα, 10-3-1906. 
329

 Ο Σχπνο ζεψξεζε ηε ρνξεγία κηθξή, αθνχ ήηαλ απιά ε θάιπςε ησλ εηήζησλ ειιεηκκάησλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, πνπ δελ δηθαηνινγνχζε ελζνπζηαζκφ. Βι. «Αο θαζήζσκελ ήζπρνη» θαη «Φνβνχ ηνπο 

Βξεηηαλνχο θαη δψξα θέξνληαο», εθ. Αιήζεηα, 10-3-1906 θαη «Ώκελ ζεηηθφηεξνη», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

11/24-3-1906. Ζ «αγλσκνζχλε» απηή πίθξαλε ηνλ Αξκνζηή, ν νπνίνο δηακήλπζε ηα αηζζήκαηά ηνπ ζην 
ππνπξγείν, TNA: CO67/148/8822. Δπηζηνιή King-Harman πξνο Earl of Elgin, Λεπθσζία 27-2-1907. 
330 ΣΝΑ: CO69/22. πλεδξίεο 13 θαη 16-3-1908. 
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ζηεξίρηεθε σο επί ην πιείζηνλ ζηα ίδηα επηρεηξήκαηα- νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, αθνχ 

δήισζαλ ηε λνκηκνθξνζχλε ηνπο ζηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, δήηεζαλ ηελ απφζπξζε ηεο 

πξφηαζεο ζρεηηθά κε ην θφξν, δειψλνληαο φηη ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψλνπλ ηελ ελ ιφγσ 

θνξνινγία, ελψ ακθηζβήηεζαλ αθφκα θαη ην ςήθηζκα ηνπ 1892, φηαλ νκφθσλα ην 

πκβνχιην δήηεζε ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ απφ ην Βξεηαληθφ Θεζαπξνθπιάθην. 

Απηφ, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη ηνπο θαηεγφξεζαλ αθελφο φηη νη 

απφςεηο ηνπο δελ εμέθξαδαλ φιε ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα, αθεηέξνπ δε φηη κε ηηο 

δειψζεηο απηέο ππέζθαπηαλ ην έξγν ηνπ Αξκνζηή, ν νπνίνο ήδε αλαγλψξηζε ην βαξχ 

θνξηίν, πνπ ηέζεθε ζηνπο ψκνπο ησλ Κππξίσλ θαη πξνζπαζνχζε λα ην αθαηξέζεη, φπσο 

αλαγλψξηζε θαη ε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ θαη ην ίδην ην ππνπξγείν. κσο, ν 

λενδηνξηζκέλνο Αξρηγξακκαηέαο, επηθαινχκελνο ηελ απεηιή γηα κε εμφθιεζε ησλ 

θνξνινγηψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, ππνζηήξημε ηελ αθαίξεζε ηεο αλαθνξάο ζην θφξν 

ππνηειείαο απφ ηελ αληηθψλεζε, θαη παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ φηη 

ε δήισζε απηή ήηαλ απιά έλα κέηξν δηακαξηπξίαο, ηελ πξφηαζή ηνπ ππνζηήξημαλ θαη ηα 

ππφινηπα επίζεκα κέιε, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαςήθηζε ηεο ζρεηηθήο παξαγξάθνπ.
331

 Ζ 

αληίδξαζε ηεο θπβέξλεζεο νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ πηθξία πνπ αηζζάλζεθε ν Αξκνζηήο 

γηα ηελ «αγλσκνζχλε» ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ Σχπνπ. Δπηπξφζζεηα, φπσο ν 

ίδηνο ν King-Harman δήισζε, ην πεξηζηαηηθφ απηφ ζεκαηνδνηνχζε ηελ έλαξμε κηαο λέαο 

επνρήο θαηά ηελ νπνία «ηα κνπζνπικαληθά κέιε επηηέινπο εθπιεξψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

ζηηο νπνίεο ζηεξίμακε ηε δεκηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ», ππνλνψληαο βαζηθά 

ηε ζηήξημε ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο.
332

   

Σν δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ηέζεθε μαλά ην 1908. ηελ αληηθψλεζε ησλ 

νζσκαληθψλ κειψλ αξρηθά επραξίζηεζαλ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηε ρνξεγία ησλ 50 ρηιηάδσλ 

ιηξψλ, ε νπνία εχρνληαλ λα απμεζεί, ελψ παξάιιεια πξνζπάζεζαλ λα ηελ απνζπλδέζνπλ 

απφ ην θφξν ππνηειείαο, ζεσξψληαο φηη απηή παξαρσξήζεθε σο δψξν πξνο ην λεζί. Οη 

Οζσκαλνί, φπσο ζπλέβαηλε θαη πξνεγνπκέλσο, πίζηεπαλ φηη πηζαλή κείσζε ηνπ πνζνχ ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο ζα είρε επηπηψζεηο ηφζν ζηα νηθνλνκηθά θαη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ 

νπιηάλνπ ζην λεζί. Αληίζεηα, νη έιιελεο βνπιεπηέο, αθνχ επραξίζηεζαλ ηελ Κπβέξλεζε 

γηα ηε ρνξεγία ησλ 50 ρηιηάδσλ ιηξψλ, έζεζαλ θαη πάιη ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο.
333

   

                                                             
331 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξίεο 15, 18, 19 θαη 20-2-1907. Ζ θχξηα θαηεγνξία πνπ εμαπέιπαλ νη κελ ζηνπο δε 

ήηαλ φηη πνιηηηθνπνηνχζαλ ην δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ελψ νη ίδηνη ην αληηκεηψπηδαλ θαζαξά σο 

νηθνλνκηθφ. Ζ ηδηαίηεξα καθξά ζπδήηεζε κηαο θαη κφλν παξαγξάθνπ ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ εθ. 

Αιήζεηα, πνπ ζεσξνχζε δεδνκέλε ηελ θαηαςήθηζή ηνπ απφ ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο ςήθνπο, βι. «Αη Ννκνζεη. 

Δξγαζίαη ηεο εβδνκάδνο» θαη «Γειηίνλ», Αιήζεηα 8-2-1907 θαη 15-2-1907 αληίζηνηρα. 
332 TNA: CO67/148/8822. Δπηζηνιή King-Harman πξνο Earl of Elgin, Λεπθσζία 27-2-1907. 
333 Οιφθιεξε ε αληηθψλεζε ζην ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-5-1909. 
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Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ γηα ην 1910, ν Αξκνζηήο αλαθέξζεθε ζην 

γεγνλφο φηη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε παξαρψξεζε ρνξεγία χςνπο 50,000 

ιηξψλ είρε ιήμεη θαη αληηθαηαζηάζεθε κε πνζφ 40,000 ιηξψλ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
334

 Ζ 

αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ήηαλ άκεζε, αθνχ ζηελ επφκελε ζπλεδξία ν Θενδφηνπ 

θαηέζεζε ςήθηζκα, κε ην νπνίν δηακαξηπξφηαλ γηα ηε κείσζε ηεο ρνξεγίαο απφ ην 

Βξεηαληθφ Θεζαπξνθπιάθην, δεηψληαο ηελ επαλαθνξά ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηε 

κνληκνπνίεζή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Θενδφηνπ, ε κείσζε απηή ζα είρε επηπηψζεηο ζηελ 

επεκεξία ησλ θαηνίθσλ, ελψ ήηαλ αληίζεηε θαη κε ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Churchill πξνο ην 

πκβνχιην, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην λεζί ην 1907. Παξάιιεια, δήηεζε απφ ηνλ 

Αξκνζηή φπσο ην ςήθηζκα απνζηαιεί άκεζα ζην ππνπξγείν θαη φπσο αλαβάιεη ηηο 

ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ, κέρξη ηε ιήςε απάληεζεο. Ο Θενδφηνπ, ππνζηεξίδνληαο ην 

ςήθηζκα, ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ, αθνχ, κέζσ απηνχ, νη Κχπξηνη ζα δηεθδηθνχζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λεζηνχ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη φρη γηα ηελ απνπιεξσκή κηαο μέλεο, πξνο απηνχο, 

ππνρξέσζεο. Σαπηφρξνλα, κε κηα ηδηαίηεξα εηιηθξηλή δήισζε, αλέθεξε φηη πξνηηκνχζε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ρνξεγίαο παξά ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο. Έηζη ζα 

απαιιάζζνληαλ απφ ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε νη Κχπξηνη θαη κε ηα ρξήκαηα απηά ζα 

εθηεινχληαλ ηα αλαγθαία έξγα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Απφ ηελ άιιε, νη νζσκαλνί 

βνπιεπηέο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπκθσλνχζαλ κε ηελ αλάγθε αχμεζεο θαη θαζηέξσζεο ηεο 

ρνξεγίαο, εληνχηνηο δηαθσλνχζαλ κε ηηο αλαθνξέο ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην 

θφξν ππνηειείαο, δηθαηνινγψληαο έηζη θαη ηελ επηβνιή ηνπ. Ζ ζπκθσλία ησλ ηνχξθσλ 

βνπιεπηψλ κε ην γεληθφ πλεχκα ηνπ ςεθίζκαηνο ηθαλνπνίεζε ηνπο Έιιελεο, πνπ 

επηζπκνχζαλ λα ςεθηζηεί νκφθσλα, ψζηε λα ηνληζηεί ε θαζνιηθφηεηα ηνπ αηηήκαηνο, ελψ 

επαλέιαβαλ φηη ην δήηεκα ήηαλ απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθφ θαη δελ είρε πνιηηηθέο 

πξνεθηάζεηο, φπσο νη πξψηνη ζεσξνχζαλ. Σν ςήθηζκα ηειηθά ππεξςεθίζηεθε νκφθσλα, 

ελψ ηα επίζεκα κέιε ζεσξψληαο φηη δελ ζα ήηαλ νξζφ λα πάξνπλ ζέζε γηα απηφ, αθνχ 

αθνξνχζε παξάπνλα θαηά ηεο θπβέξλεζεο, δελ ζπκκεηείραλ ζηελ ςεθνθνξία. Μεηά ηελ 

ππεξςήθηζή ηνπ, ν Αξκνζηήο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ππνζηήξηδε ηηο απφςεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζε απηφ, δήισζε φηη ζα ην απέζηειιε, καδί κε φιεο ηηο νκηιίεο ζην 

ππνπξγείν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ελψ θήξπμε θαη ηελ αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ κέρξη ηηο 10 Μαΐνπ, φπσο δεηήζεθε ζην ςήθηζκα.
335

       

                                                             
334 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 29-3-1910. Γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Σχπνπ βι. «Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 25-3-

1910. 
335 Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ην πξνηεηλφκελν ςήθηζκα ζην ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξίεο 12, 13, 14-4-1910. Ζ 

απνρή επηθξνηήζεθε θαη απφ ηνλ Σχπν, βι. «Σν ζρέδηνλ ηεο Αληηθσλήζεσο» θαη «Ση πξέπεη λα αληηηαρζή 
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Χο απνηέιεζκα, ε επφκελε ζπλεδξία έγηλε ζηηο 17 Μαΐνπ 1910, φηαλ ιήθζεθε 

απάληεζε απφ ην ππνπξγείν, ε πξψηε, ηέηνηνπ είδνπο πνπ απεχζπλε πνηέ βξεηαλφο 

ππνπξγφο ζην πκβνχιην απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. πσο ν Αξκνζηήο αλέθεξε, κεηά θαη απφ 

παξφηξπλζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ηδίνπ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ ζα 

εμεηαδφηαλ απφ ην Λνλδίλν ελδειερψο κε ηε κεηάβαζε θαη ηνπ Αξρηγξακκαηέα ζηελ έδξα 

ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα λα πξνζθέξεη βνήζεηα.
336

 Απηφ ηθαλνπνίεζε ηνπο αηξεηνχο 

βνπιεπηέο, νη νπνίνη κε ζρεηηθφ κήλπκα ηνπο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθψλ εμέθξαζαλ ηε 

ζέιεζή ηνπο γηα ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, κε ζηφρν ηελ 

νκαιή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, εθφζνλ ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Κχπξνπ 

βξηζθφηαλ ππφ εμέηαζε.
337

 

Ζ επφκελε ζχλνδνο, ην 1911, ήηαλ ε ηειεπηαία ζηελ νπνία πξνήδξεπε ν King-

Harman. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε γηα ηελ θαζηέξσζε εηήζηαο ρνξεγίαο χςνπο 50,000 

ιηξψλ απφ ην Βαζηιηθφ Θεζαπξνθπιάθην, αθνχ ε εκπεηξία ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ ίζρπζε ην 

βνήζεκα απέδεημε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Ζ απφθαζε ηεο 

βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, φπσο αλέθεξε ν Αξκνζηήο, απνζθνπνχζε θαη ζηε δηαηήξεζε 

ελφο Σακείνπ Πιενλαζκάησλ 90,000 ιηξψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε έθηαθησλ αλαγθψλ, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κχπξνπ. Σνλίζηεθε πάλησο φηη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρνξεγία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ, δελ ζα έπξεπε λα αλακελφηαλ ε 

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην Λνλδίλν, αιιά ε νξζφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ εηήζησλ πιενλαζκάησλ.
338

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ καθξά θαη 

έληνλε. Αληηπαξάζεζε ζεκεηψζεθε θαη πάιη κεηά ηελ πξφηαζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, 

γηα ηελ έθθξαζε ηθαλνπνίεζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ρνξεγίαο, επεηδή 

κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαγλψξηδε ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ηελ νηθνλνκηθή αδηθία πνπ 

επηβαιιφηαλ ζην λεζί κε ην θφξν ππνηειείαο. Παξάιιεια δήηεζαλ ηφζν ηελ πιήξε 

θαηάξγεζή ηνπ φζν θαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζην πκβνχιην. Με ηελ πξφηαζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, δηαθψλεζαλ νη 

ηνχξθνη βνπιεπηέο, νη νπνίνη επαλέζεζαλ ηελ άπνςε φηη πίζσ απφ ην αίηεκα απηφ 

βξίζθνληαλ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, κε απνηέιεζκα ε ζρεηηθή παξάγξαθνο λα δεισζεί φηη 

αληηπξνζσπεχεη ηηο απφςεηο κφλν ησλ ειιήλσλ κειψλ. Σαπηφρξνλα, νη νζσκαλνί 

βνπιεπηέο εηζήγαγαλ δηθή ηνπο επραξηζηήξηα παξάγξαθν, κε ηελ νπνία δήισλαλ φηη 

                                                                                                                                                                                         
θαηά ηεο θπβεξλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 25-3-1910 θαη 1-4-1910. Βι. θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή επηζηνιή ηνπ 

ςεθίζκαηνο, TNA: CO67/158/12695. King-Harman πξνο Earl fo Crewe, Λεπθσζία 21-4-1910. 
336 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 17-5-1910. 
337 ΣΝΑ: CO69/24. πλεδξία 19-5-1910. 
338 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 21-3-1911. 
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ζεσξνχζαλ σο ρνξεγία ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο ηα ελ ιφγσ πνζά θαη φηη δελ 

ζρεηίδνληαλ κε ην θφξν ππνηειείαο. Σελ παξάγξαθν θαηαςήθηζαλ νη έιιελεο βνπιεπηέο, 

ζεσξψληαο φηη ζα έπιεηηε ηελ πξνζπάζεηα γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

πξνλνκίσλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Δληνχηνηο εγθξίζεθε ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο 

λα ππνζηεξίδνληαη νη μερσξηζηέο παξάγξαθνη ηεο θάζε θνηλφηεηαο.
339

 

Σν αίηεκα ηεο αθαίξεζεο απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ 

(42,800 ιηξψλ) πνπ απέκελε απφ ην θφξν ππνηειείαο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, ππέβαιε ν Θ. Θενδφηνπ κε ςήθηζκά ηνπ. Καηά ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ, αθνχ παξέζεζε ηα γλσζηά επηρεηξήκαηα, ν ιεπθσζηάηεο βνπιεπηήο 

δήηεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη, αληί απηνχ,  ηελ επηβνιή ελφο πνζνχ γηα 

ηελ πξνζηαζία πνπ παξείρε ε Βξεηαλία ζην λεζί. Αληίζεηνη κε ηελ πξφηαζε απηή ήηαλ νη 

νζσκαλνί βνπιεπηέο, αθνχ έπιεηηε «δσηηθά θαη εζηθά ζπκθέξνληα» ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Αληίζεηα, αληηιακβαλφκελνη θαη νη ίδηνη ηελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, πξφηεηλαλ ηελ αχμεζε ηεο ρνξεγίαο απφ ηε Βξεηαλία. Τπήξμε κηα 

ζπλέρεηα δειαδή ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ δχν εζλνηηθψλ νκάδσλ εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε ην ζχλεζεο απνηέιεζκα. Ζ έληνλε επηζπκία ησλ ειιήλσλ κειψλ λα θηάζεη 

ην αίηεκά ηνπο ζηνλ ππνπξγφ ηνχο νδήγεζε λα δεηήζνπλ απφ ηα επίζεκα κέιε λα 

πξνηείλνπλ ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζε. Ο 

Αξρηγξακκαηέαο ηνπο δηαβεβαίσζε φηη απηφ, νχησο ή άιισο, ζα γηλφηαλ γλσζηφ ζην 

ππνπξγείν κέζσ ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
340

 

 Καηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, φπσο θαη ην ελσηηθφ δήηεκα, έηζη θαη ην ζρεηηθφ 

κε ηνλ θφξν ππνηειείαο απνηέιεζε θχξην ζέκα ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, ηφζν θαηά 

ηελ αληηθψλεζε, φζν θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέζσ ςεθηζκάησλ. 

Ζ ζθιεξή ζηάζε πνπ ηεξνχζε ε θπβέξλεζε θαη ε άξλεζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ην βάξνο πνπ επέθεξε ε επηβνιή ηνπ θφξνπ ζηα νηθνλνκηθά ηνπ λεζηνχ 

νδήγεζε κηα κεξίδα ησλ ειιήλσλ κειψλ λα πξνηείλνπλ ηε ιήςε εμίζνπ ζθιεξψλ κέηξσλ, 

ηα νπνία φκσο ηα ππφινηπα ειιεληθά κέιε δελ ήηαλ έηνηκα λα πηνζεηήζνπλ. Ζ άθημε ηνπ 

λένπ Αξκνζηή θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ ίδην, αιιά θαη ε πηνζέηεζε, 

κεηά θαη απφ πξνηξνπέο ηνπ, ηεο παξαρψξεζεο ρνξεγίαο νδήγεζε ηελ επηθέληξσζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ αιινχ. Αθελφο νη Οζσκαλνί επηζπκνχζαλ λα απνζπλδέζνπλ ηε ρνξεγία απφ 

ην θφξν ππνηειείαο, αθνχ πίζηεπαλ φηη ζα επεξεάδνληαλ ηα θπξηαξρηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηνπ νπιηάλνπ. Απφ ηελ άιιε, νη Έιιελεο επηδίσθαλ ηε ζχλδεζε, αθνχ έηζη 

                                                             
339 Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 27-3-1911 θ.ε.. Ζ αληηθψλεζε ζην 
ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξία 3-4-1911. 
340 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 31-5 θαη 1-6-1911. Βι. θαη «Σα ελ ηε Βνπιή», εθ. Αιήζεηα, 26-5-1911. 
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απνδείθλπαλ φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε αλαγλψξηδε έκκεζα ηε δεκηά πνπ πξνθαινχζε 

ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ε επηβνιή ηνπ θφξνπ, δεηψληαο αξρηθά ηε κνληκνπνίεζε ηεο 

ρνξεγίαο θαη παξάιιεια ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ.   

 

Σν εθπαηδεπηηθό δήηεκα 

 Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο απαζρνινχζε ην πκβνχιην θαηά ηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίνδν ζρεδφλ θάζε ρξφλν, κε θχξην δήηεκα ηνλ έιεγρν απφ ηελ θάζε θνηλφηεηα ηεο 

παηδείαο ηεο. Σα πλεχκαηα φζνλ αθνξά ην θεθάιαην απηφ ήηαλ ήδε νμπκέλα ιφγσ θαη ηνπ 

πξφζθαηνπ δηνξηζκνχ ζηελ θελσζείζα, κεηά ηo ζάλαην ηνπ J. Spencer, ηνλ Απξίιην 1901, 

ζέζε ηνπ Αξρηεπφπηε Παηδείαο ηνπ επίζεο βξεηαλνχ ηεξσκέλνπ Canon Newham,
341

 αιιά 

θαη ηνπ βνεζνχ ηνπ, C. Hart-Davis. 

Σν ζέκα εηίζεην ζπρλά θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε ηελ αληίδξαζε λα εθπεγάδεη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ν λένο 

Αξρηεπφπηεο Παηδείαο είρε άγλνηα ησλ γισζζψλ ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθή 

ζξεζθεία.
342

 Έηζη, απφ ηελ αξρή ηα ειιεληθά κέιε αθνινχζεζαλ κηα έληνλα επηζεηηθή 

πνιηηηθή, κε ηε κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ θαηά 355 ιίξεο (αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο κηζζνχο ηνπ 

Αξρηεπφπηε θαη ηνπ Βνεζνχ ηνπ), θπξίσο σο έθθξαζε απαξέζθεηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο, 

θαη κνκθήο θαηά ηεο θπβέξλεζεο, κε απψηεξν ζηφρν ην δήηεκα λα γλσζηνπνηεζεί ζην 

ππνπξγείν. Παξά ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ Αξκνζηή λα κελ ππνζηεξηρζεί ην αίηεκα, 

αθνχ πηζαλφλ λα δεκηνπξγείην ζπληαγκαηηθφ πξφβιεκα, φπσο ην 1888, αιιά λα 

πξνσζεζεί ςήθηζκα πξνο ην ππνπξγείν ζρεηηθφ κε ην δήηεκα, εληνχηνηο ηα ειιεληθά κέιε 

ςήθηζαλ ππέξ ηεο κείσζεο. Αληίζεηε άπνςε είρε ν κφλνο παξψλ νζσκαλφο βνπιεπηήο, 

Ratif Ef., ν νπνίνο ζηε δήισζή ηνπ άθεζε ππνλννχκελα φηη έγηλε θάπνηαο κνξθήο 

πξνζπλελλφεζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ νζσκαλψλ κειψλ γηα ηνλ δηνξηζκφ, ρσξίο 

φκσο λα εμεγήζεη ηη ελλννχζε.
343

  

Ζ δηρνγλσκία αλάκεζα ζηα αηξεηά κέιε δηαηεξήζεθε θαη ζηε ζπδήηεζε ηνπ 

θνλδπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, νπφηε ην αίηεκα γηα δηνξηζκφ Έιιελα θαη Σνχξθνπ 

Δπνπηψλ Παηδείαο, καδί κε ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηέζεθαλ απφ 

                                                             
341 Κιεφβνπινο Μπξηαλζφπνπινο, Ζ παηδεία ελ Κχπξσ επί Αγγινθξαηίαο 1878-1946, Λεκεζφο 1946, ζει. 40. 

Σν δήηεκα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ Βξεηαλνχ C. Newham ζηε ζέζε ηνπ Δπφπηε Παηδείαο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη αλέκελαλ φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα δηφξηδε Κχπξηνπο, πξνθάιεζε 

ηελ αληίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο, κε ζπιιαιεηήξηα θαη ςεθίζκαηα. Γηα ηηο αληηδξάζεηο βι. εθ. Αιήζεηα, 24-

8-1901, 7-9-1901, 5-10-1901, 12-10-1901. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κηα απφ ηηο πξψηεο 

ελέξγεηεο ησλ λενεθιεγέλησλ βνπιεπηψλ (ψδνο, Θενδφηνπ, ηαθαιιήο) ήηαλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ Αξκνζηή 

θαη λα ζέζνπλ ελψπηνλ ηνπ ηε δηαθσλία γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Newham, βι. «Οη βνπιεπηαί πξν ηνπ 

Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 2-11-1901. 
342 Ζ ίδηα άπνςε δηαηππψζεθε θαη ζην «Ζ επνπηεία ηεο Παηδείαο», εθ. Αιήζεηα, 17-8-1901, ζεσξψληαο φηη 
ηα πην πάλσ πξνζφληα ζεσξνχληαλ ζεκαληηθφηεξα θαη απφ ηα αθαδεκατθά πξνζφληα. 
343 TNA: CO69/16. πλεδξία 30-6-1902. 
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θνηλνχ. Δληνχηνηο, νη Έιιελεο επέκελαλ ζε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηνπο, πξνηείλνληαο θαη 

πάιη ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε κηζζνδνζία ηνπ Αξρηεπφπηε πνζνχ. Απφ ηελ άιιε, 

ηα κσακεζαληθά κέιε επηζπκνχζαλ κηα πην ήπηα ζηάζε, πξνηείλνληαο ηελ απνζηνιή 

ππνκλήκαηνο ζηνλ ππνπξγφ, φπσο πξφηεηλε θαη ν Αξκνζηήο ην πξνεγνχκελν έηνο, κε ην 

νπνίν λα ηνπ γλσζηνπνηνχληαη ηα πην πάλσ αηηήκαηα. Πξέπεη λα ηνληζηεί πάλησο φηη, παξά 

ην γεγνλφο φηη ε αθαίξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ είρε εγθξηζεί ην πξνεγνχκελν έηνο, 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε θπβέξλεζε απέθνςε ην πνζφ απηφ απφ ην κηζζφ ησλ δαζθάισλ 

θαη φρη ησλ Δπνπηψλ, κε ζηφρν ηελ άζθεζε πίεζεο πάλσ ζηνπο βνπιεπηέο. Πηζαλφλ κε ην 

ζθεπηηθφ απηφ, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο λα ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί γηα επαλάιεςε 

ηεο αθαίξεζεο ηνπ πνζνχ, ελψ ζεσξνχζαλ φηη ζα ήηαλ αδηθία γηα ηνπο ήδε δηνξηζκέλνπο 

επφπηεο λα απνιέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ρσξίο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα έρνπλ πξάμεη 

νηηδήπνηε κεκπηφ. Αληίζεηα, νη έιιελεο βνπιεπηέο ηφληζαλ φηη, νπνηνδήπνηε θαη αλ ήηαλ 

ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηε ζρεηηθή δαπάλε, ζα «δηεμήγαγαλ ζξεζθεπηηθφ θαη 

εζληθφ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Δπνπηψλ», κέρξη λα παξαηηεζνχλ. Σειηθά ε κείσζε δελ 

εγθξίζεθε αθνχ ελαληίνλ ηεο ςήθηζαλ ηα έμη επίζεκα θαη ηα ηξία νζσκαληθά κέιε, κε ηε 

ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή. Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη ν κεηξηνπαζήο 

Hadji Hafouz Ef. εμέθξαζε ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηνπο 

Έιιελεο, εμαηηίαο θπξίσο ησλ εζληθψλ ηνπο αηζζεκάησλ, αιιά θαη ηεο πίεζεο πνπ 

αζθνχληαλ ζε απηνχο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, παξά ηηο ειπίδεο πνπ 

θαιιηεξγήζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ Σχπν πεξί «ζπκπξάμεσο Διιήλσλ θαη Μσακεζαλψλ» γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
344

 Ζ αληίζεζε γηα ην δηνξηζκφ ησλ Βξεηαλψλ Δπνπηψλ Παηδείαο 

θαη γηα ηελ αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο ζηα ζπλερή αηηήκαηα γηα απνκάθξπλζή ηνπο 

ηέζεθε θαη θαηά ηελ αληηθψλεζε ηνπ 1903, αλάκεζα ζηα άιια δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ ηνπο θαηνίθνπο.
345

 

Ζ ζηάζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ έγηλε αθφκα πην ζθιεξή θαηά ηε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε ην επφκελν έηνο (1904), ηφζν θαηά ησλ Οζσκαλψλ, φζν θαη θαηά ησλ 

Βξεηαλψλ, πξνηείλνληαο ηε κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαηά 375 ιίξεο, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηνπο κηζζνχο ηνπ Δπφπηε θαη ηνπ βνεζνχ ηνπ. Ο ψδνο, ν 

νπνίνο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία απηή, θαηήγγεηιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην λεζί, ζηεξίδνληαο ηελ 

θαηαγγειία ζην γεγνλφο φηη κεγαιχηεξα, θαηά θεθαιή, πνζά δαπαλνχληαλ γηα ηε 

                                                             
344 ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξίεο 5 θαη 10-6-1903. Γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βι. Φ. Εαλλέηνο, 

Ηζηνξία, φ.π., ηφκ. Γ΄, ζζ. 558-562, «Ζ πνξεία ησλ βνπιεπηψλ» θαη «Σν θνλδχιηνλ ηεο Παηδείαο», εθ. 

Αιήζεηα, 16-5-1903 θαη 30-5-1903, «ηάδηνλ ζπκπξάμεσο Διιήλσλ θαη Μσακεζαλψλ», εθ. Δπαγφξαο, 5-6-
1903. 
345 TNA: CO69/17. πλεδξία 8-5-1903. 
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ιεηηνπξγία ησλ νζσκαληθψλ θαη αγγιηθψλ ζρνιείσλ, ζπγθξηηηθά κε ηα ειιεληθά, θαζψο 

θαη ζην δηνξηζκφ σο Δπφπηε Παηδείαο ελφο αηφκνπ πνπ δελ γλψξηδε ηελ ηνπηθή γιψζζα. 

Ηδηαίηεξα επηθξηηηθφο ήηαλ θαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Newham, ν νπνίνο, φπσο εηξσληθά 

αλέθεξε, παξαθάζηζε ζε εμεηάζεηο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη θαηαηάρζεθε δεχηεξνο, 

κε πξσηεχζαληα έλα δεθαηεηξάρξνλν καζεηή, αιιά θαη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

κεηψζεη ηελ αμία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ησλ βηβιίσλ πνπ επέβαιιε λα 

δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία. πσο ήηαλ αλακελφκελν, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, αλ θαη 

ζπκθψλεζαλ κε ηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ πνζνχ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, αληέδξαζαλ κε ηελ 

άπνςε ηνπ ψδνπ, φηη δαπαλνχληαλ κεγαιχηεξα πνζά ππέξ ησλ νζσκαληθψλ ζρνιείσλ. 

Καηά ηε ζρεηηθή ςεθνθνξία, ε πξφηαζε ηνπ ψδνπ θαηαςεθίζηεθε, κε ηε ληθψζα ςήθν 

ηνπ Αξκνζηή θαη ηηο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο.
346

 Παξφκνηα πξνζπάζεηα έγηλε θαη θαηά 

ην επφκελν έηνο (1905), αθνχ ην κφλν θνλδχιη πνπ πξνηάζεθε γηα κείσζε ήηαλ ην ζρεηηθφ 

κε ηελ Δθπαίδεπζε, ιφγσ ηεο αληίδξαζεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζην δηνξηζκφ ησλ 

Άγγισλ Δπνπηψλ Παηδείαο.
347

  

Ίδην ζθεληθφ ζηήζεθε θαη θαηά ην 1906, νπφηε πξνηάζεθε θαη πάιη ε θαηαςήθηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνλδπιίνπ. Πέξαλ ησλ γλσζηψλ αληηξξήζεσλ γηα ηνλ Newham νη 

έιιελεο βνπιεπηέο αλαθέξζεθαλ θαη ζην γεγνλφο φηη εηζήγαγε ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα έλα βηβιίν, ην νπνίν παξνπζίαδε ηελ Διιάδα κε κειαλά ρξψκαηα, ελψ νη 

Οζσκαλνί ζην γεγνλφο φηη ήηαλ δηεπζπληήο ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ, ηεο ηδξπζείζαο απφ 

απηφλ, Αγγιηθήο ρνιήο.
348

 Δληνχηνηο ν Αξκνζηήο King-Harman, ζε κηα αθφκα έλδεημε 

θαιήο ζέιεζεο θαη κεηξηνπάζεηαο, θαη παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλψξηδε ην έξγν ηνπ 

Newham, πξφηεηλε ζηνπο βνπιεπηέο λα κεηαθέξεη ην αίηεκα ζηνπο αλψηεξνχο ηνπ, 

δεηψληαο ηε κεηάζεζε ηνπ Δπφπηε Παηδείαο απφ ην λεζί θαη ην δηνξηζκφ πξνζψπνπ 

απνδεθηνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο, θάηη πνπ, ζε πξψηε θάζε, ηθαλνπνίεζε ηνπο βνπιεπηέο θαη 

ηνλ Σχπν.
349

 Πέξα απφ απηφ, ην 1906 ηέζεθε μαλά θαη ην δήηεκα ηεο, θαηά αλαινγία 

πιεζπζκνχ, ρνξεγίαο ζηα ειιεληθά θαη κνπζνπικαληθά ζρνιεία, θάηη πνπ ζα επέθεξε ηε 

κείσζή ηεο πξνο ηα δεχηεξα. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε πξφηαζε πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη δεηνχζαλ θνηλή γξακκή ησλ αηξεηψλ 

                                                             
346 ΣΝΑ: CO69/18. πλεδξία 17-5-1904. Βι. πεξηζζφηεξα ζην Υ. Κπξηαθίδεο, «Ο πνιηηηθφο ψδνο», φ.π. θαη 

«Σν δήηεκα ησλ Άγγισλ Δπνπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 14-5-1904. 
347 Καηαςεθίζηεθε θαη πάιη απφ ηηο ελσκέλεο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο. ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 31-5-

1905. 
348 Ο ψδνο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Edmond About, Le roi des montagnes, πνπ εθδφζεθε ην 1856 θαη 

κεηαθξάζηεθε ζηα αγγιηθά κε ηνλ ηίηιν «The King of the Mountains», θαη ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηε 

δξάζε ησλ θιεθηψλ ζηε κεηεπαλαζηαηηθή Διιάδα. 
349 «Αη δειψζεηο ηνπ Αξκνζηνχ εηο ην δήηεκα ηνπ Δπφπηνπ ηεο Παηδείαο» θαη «Αη δειψζεηο ηνπ Αξκνζηνχ 

δηά ην δήηεκα ηεο Παηδείαο», εθ. Αιήζεηα, 24-3-1906 θαη 31-3-1906. 
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κειψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ρνξεγίαο θαη φρη ην ζπκθέξνλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο 

μερσξηζηά.
350

  

Σν ζέκα ηνπ δηνξηζκνχ Έιιελα Δπφπηε γηα ηα ειιεληθά ζρνιεία κπήθε ζε ηξνρηά 

επίιπζεο ην 1907, κεηά απφ παξέκβαζε θαη πάιη ηνπ Αξκνζηή, νπφηε ζην θνλδχιη γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε εηζήρζε άξζξν γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο, κε θχξην πξνζφλ ηελ 

απνθνίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. (Πξψηνο Έιιελαο επφπηεο 

δηνξίζηεθε ν θηιφινγνο ίκνο Μελάξδνο.)
351

 Ζ δηεπζέηεζε απηή επέθεξε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη φκσο ζεσξνχζαλ ην κηζζφ απνηξεπηηθφ γηα λα ειθχζεη 

θάπνηνλ κε ηα πξνζφληα πνπ επηδηψθνληαλ. Απφ ηελ άιιε, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο 

δήηεζαλ ηελ κεηνλνκαζία ηνπ βνεζνχ επηζεσξεηή ζρνιείσλ ζε Μσακεζαλφ επηζεσξεηή 

ζρνιείσλ, κε πξνζφληα παξφκνηα κε ηνλ αληίζηνηρν Έιιελα θαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε.
352

 Σν ζέκα ηέζεθε μαλά απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο ζηελ 

αληηθψλεζή ηνπο γηα ην 1909, κεηά θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ Μελάξδνπ, δεηψληαο ηνλ 

δηνξηζκφ έιιελα Δπφπηε σο επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζην λεζί.
353

 Σα 

ειιεληθά κέιε έζεζαλ επίζεο ην δήηεκα ηεο αχμεζεο ηεο ρνξεγίαο πξνο ηα ζρνιεία θαη 

ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο ηα ειιεληθά θαη ηα κνπζνπικαληθά ζρνιεία κε βάζε ηελ αλαινγία 

3:1.
354

 

Σν δήηεκα ηεο αχμεζεο ηεο ρνξεγίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηέζεθε θαη αξγφηεξα, κε 

ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο λα αλαθέξνπλ φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

γηα ην ζθνπφ απηφ ήηαλ κεγάιε, νη θάηνηθνη θαηέβαιιαλ ηε ζρεηηθή θνξνινγία, αθνχ ήηαλ 

ζέκα πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο. Δθφζνλ φκσο ε θπβέξλεζε δελ πξνηίζεην λα αλαιάβεη 

εμνινθιήξνπ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ν Θενδφηνπ πξφηεηλε ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ ζε έκκεζν (κε επηβάξπλζε ζηα ηζηγάξα θαη ηνλ θαπλφ), ψζηε λα 

επθνιχλνληαη θαη νη θάηνηθνη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ. Μεηά θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ζέζεο 

ηνπ Έιιελα Δπφπηε Παηδείαο, ν Θενδφηνπ επαλέιαβε ηελ άπνςε φηη ε χπαξμε ηεο ζέζεο 

ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή, ηελ νπνία θαηέιαβε ν Newham, δελ ήηαλ απαξαίηεηε, αθελφο γηαηί 

ηα θαζήθνληά ηνπ κπνξνχζε λα ηα εθηειεί ν Έιιελαο Δπφπηεο, αθεηέξνπ γηαηί ην 

πξφζσπν πνπ δηνξίζηεθε δελ ελέπλεε εκπηζηνζχλε ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο. Μφλε 

                                                             
350 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 28-3-1906. 
351 Ο Μελάξδνο ήηαλ θαη λνκηθφο, θαη εξγάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Ομθφξδεο θαη 

Αζελψλ. ηε ζέζε ηνπ Δπφπηε Παηδείαο παξέκεηλε κφλν γηα έλα έηνο (1907-1908), «Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 

26-10-1907. 
352 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξίεο 7 θαη 8-3-1907. Οη δχν ζέζεηο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ πξναγσγή ηνπ 

Newham ζε Αξρηεπηζεσξεηή ησλ ζρνιείσλ (Chief Inspector of Schools), γεγνλφο πνπ ζεσξήζεθε απφ ηα 

ειιεληθά κέιε σο «πνιπηέιεηα» θαη «ζπαηάιε ρξεκάησλ». Αληίζεηα, ηα νζσκαληθά κέιε επηδνθίκαζαλ ηνλ 

δηνξηζκφ, αθνχ ρξεηαδφηαλ έλα αλεμάξηεην πξφζσπν επηθεθαιήο ηεο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνθπγή εηζαγσγήο «εζληθηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ» ζηα ζρνιεία.  
353 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-5-1909. 
354 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξίεο 7 θαη 8-3-1907.  
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εμαίξεζε ν Αξανχδνο, πνπ δηαθσλνχζε κε ηελ χπαξμε ηεο ζέζεο, ρσξίο λα έρεη πξφβιεκα 

κε ηνλ Newham.
355

 Με ηελ πξφηαζε γηα επηβνιή έκκεζνπ θφξνπ ζπκθψλεζαλ θαη νη 

κσακεζαλνί βνπιεπηέο, αλ θαη ζεσξνχζαλ πην δίθαηα ηε θνξνιφγεζε ησλ αιθννινχρσλ 

πνηψλ, δηαθσλψληαο φκσο κε ηηο θαηαγγειίεο θαηά ηνπ Newham θαη ηελ πξφηαζε γηα 

θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ηνπ.
356

 

ε αληίζεζε κε ηηο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ ειιήλσλ θαη ησλ νζσκαλψλ κειψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξνχζαλ θαηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηξεηά κέιε 

ζπλεξγάζηεθαλ αξκνληθά θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ 

1903, φπνπ, απφ θνηλνχ, πξνζπάζεζαλ λα εμαιείςνπλ πξφλνηέο ηνπ πνπ ζα είραλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ έιεγρφ ηεο απφ ηελ θπβέξλεζε, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γισζζψλ 

θαη ηεο ζξεζθείαο απφ ηελ εμνπζία ηνπ Αξκνζηή. Δμάιινπ ήηαλ πξφζθαην ην παξάδεηγκα 

ηεο Μάιηαο, φπνπ επηβιήζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ε αγγιηθή γιψζζα σο επίζεκε.
357

  

ηελ επφκελε ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξνχζε ηελ εθπαίδεπζε, ην 1905, 

δηαθάλεθε θαη ε δηαθνξεηηθή ζηάζε πνπ ηεξνχζε ν Αξκνζηήο King-Harman ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ. Σν ελ ιφγσ λνκνζρέδην, ε βάζε ηνπ νπνίνπ θαηαηέζεθε θαη ην 

πξνεγνχκελν έηνο,
358

 είρε ηχρεη επεμεξγαζίαο απφ ηα Δθπαηδεπηηθά πκβνχιηα θαη ηελ 

θπβέξλεζε θαη απνζθνπνχζε, αλάκεζα ζε άιια, ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ, 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζρέζε Δθπαίδεπζεο - Δθθιεζίαο. Παξά ηηο 

αληηξξήζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ, πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζην εχξνο ησλ ζρεηηθψλ 

θνξνινγηψλ θαη ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπ, ιφγσ ηεο επξχηεηάο ηνπ, εληνχηνηο ε 

ζπδήηεζε θπκάλζεθε ζε ήπηνπο ηφλνπο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ έγθξηζή ηνπ.
359

 Ο Αξκνζηήο 

φκσο, ν νπνίνο, έρνληαο ήδε επηζθεθζεί θαη ην Παγθχπξην Γπκλάζην, απέθηεζε γεληθή 

άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε, επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα ζπλνιηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 

Πξφηεηλε έηζη, σο αξρή, ηελ εηνηκαζία θαηλνχξηνπ λνκνζρεδίνπ, ζρεηηθνχ κε ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ απνδέρζεθαλ ηα κέιε.
360

 

Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ λνκνζρεδίνπ «Πεξί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» ηα 

αηξεηά κέιε ηφληζαλ ηηο νκνηφηεηεο κε ηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληα λφκν γηα ηε Γεκνηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ επέθεξε ε ςήθηζή ηνπ, ελψ, κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο, 

                                                             
355 Υαξαθηεξηζηηθά ν Θενδφηνπ αλέθεξε ηελ θππξηαθή παξνηκία «Βάιακε ηελ αιεπνχ λα πξνζέρεη ηα 

πξφβαηα». 
356 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξίεο 19-5-1909 θ.ε. 
357

 Γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ βι. ΣΝΑ: CO69/17. πλεδξία 25-6-1903 θ.ε. Γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ 

παξαδείγκαηνο ηεο Μάιηαο βι. «Ζ δηακαξηπξία ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Μειίηεο», εθ. Δπαγφξαο, 10-7-1903. 
358 Σν λνκνζρέδην θαηαηέζεθε θαη ην 1904, θαη αλακελφηαλ κε αλππνκνλεζία απφ ηνλ Σχπν, βι. «Σν 

Δθπαηδεπηηθφλ Ννκνζρέδηνλ», εθ. Αιήζεηα, 22-5-1904.  
359 «Γειηίνλ» θαη «Λεπθσζηάηηθα», εθ. Αιήζεηα, 11-3-1905. 
360 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 9-3-1905 θ.ε. 
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εγθξίζεθε νκφθσλα.
361

 Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί φηη, ζην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην, εθ 

παξαδξνκήο, παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθινγέο θαη ζηηο 

γπλαίθεο, αθνχ απηφ αθνξνχζε νπνηνδήπνηε άηνκν άλσ ησλ 18 εηψλ
362

. Με ηελ πξφλνηα 

απηή δηαθψλεζαλ, ην επφκελν έηνο, νη αηξεηνί βνπιεπηέο, φπσο θαη κεξίδα ηνπ Σχπνπ, θαη 

επηηεχρζεθε άκεζα ε αθαίξεζή ηεο, παξφηη επηβαιιφηαλ ζε απηέο θαη ε ζρεηηθή 

θνξνινγία.
363

 

 Σν 1907, ν Θενδφηνπ παξνπζίαζε ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην θαη γηα ηνπο δχν 

λφκνπο ηνπ 1905, κε ην επηρείξεκα φηη νη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ 

απηνχο δελ δηεμήρζεζαλ. Ο εηζεγεηήο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα ιεγφκελά ηνπ, 

ζεσξνχζε σο ππαίηηνπο γηα απηφ ηα κέιε ησλ Δπαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ, νη νπνίνη, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο αλήθαλ ζηελ παξάηαμε ησλ θεξπλεηαθψλ.
364

 Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ήηαλ ν απνθιεηζκφο ησλ θιεξηθψλ (θπξίσο ηνπ αξρηκαλδξίηε ηεο Αξρηεπηζθνπήο 

Φηιφζενπ) απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, αθνχ ε δξάζε ηνπο θαηά ηηο εθινγέο πξν δηεηίαο είρε 

σο απνηέιεζκα λα πιεγεί ην θχξνο ηνπο, παξαρσξψληαο ηηο εμνπζίεο ζηελ θπβέξλεζε. 

Έηζη, εμαηηίαο ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, νη έιιελεο βνπιεπηέο πνπ επηδίσθαλ 

πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο. παξαρσξνχζαλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο Βξεηαλνχο. Με ην λνκνζρέδην 

δηαθψλεζε ν (θεξπλεηαθφο) Αξανχδνο επηθαινχκελνο ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε 

νιφθιεξνπ ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη φρη θάπνησλ πηπρψλ ηνπ, ελψ ζεσξνχζε αδηαλφεην 

λα αθαηξνχληαη εμνπζίεο απφ ηνπο θιεξηθνχο, νη νπνίεο δηαζψζεθαλ αθφκα θαη θαηά ηα 

«καχξα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο».
365

 Σειηθά ην λνκνζρέδην, κεηά απφ νξηζκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθε κε κφλε αξλεηηθή ςήθν ηνπ Αξανχδνπ.
366

 Σν δήηεκα ησλ 

εθινγηθψλ πξνζφλησλ γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηέζεθε θαη πάιη ην 

1909, νπφηε ν Θενδφηνπ δήηεζε φπσο ην δηθαίσκα ςήθνπ παξαρσξεζεί ζε φζνπο 

πιήξσλαλ πέξαλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζρνιηθή θνξνινγία, κε ηνλ Αξανχδν θαη πάιη 

λα δεηά επξχηεξα θξηηήξηα (ζε φινπο φζνη πιήξσλαλ θφξν).
367

 Ζ αληηπαξάζεζε 

ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ, ην 1909, 

φηαλ ην ζέκα ησλ εθινγηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο επξχηεηαο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο γηα 

ηελ εθινγή ησλ Δπαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ ζπδεηήζεθε θαη πάιη. Απφ ηε κηα, νη θεξπλεηαθνί 

                                                             
361 ΣΝΑ: CO69/19. πλεδξία 17-5-1905 θ.ε. 
362 Γηα ην δήηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, ηδηαίηεξα ζηε Λεπθσζία φπνπ δηθαίσκα ςήθνπ, εληειψο 

πξσηνπνξηαθά, άζθεζαλ γχξσ ζηηο 1000 γπλαίθεο, βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 152-156. 
363 ΣΝΑ: CO69/20. πλεδξία 25-4-1906. Βι. επίζεο «Σξνπνπνίεζηο ηνπ πεξί Παηδείαο Νφκνπ», εθ. Αιήζεηα, 

21-4-1906. 
364

 Ζ εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία απερνχζε ηηο απφςεηο ησλ θεξπλεηαθψλ είρε αληηδξάζεη έληνλα 

ζηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, βι. «Ζ θαηαδίθε ηεο Λεπθσζίαο» θαη «Οη δχν δξαθφληεηνη λφκνη», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 16/19-4-1905 θαη 23/6-5-1905.  
365 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξία 22-3-1907. 
366 ΣΝΑ: CO69/21. πλεδξίεο 18 θαη 22-4-1907. 
367 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξίεο 18-5-1909 θ.ε.. 
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δελ είραλ εκπηζηνζχλε ζηνπο θαηαιφγνπο ςεθνθφξσλ, πνπ εηνηκάζηεθαλ ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ελψ νη θηηηαθνί αληέδξαζαλ ζε πεξίπησζε πνπ απηνί ζα εηνηκάδνληαλ απφ ηνπο 

Δπαξρηαθνχο Γηνηθεηέο. Σειηθά ην λνκνζρέδην εγθξίζεθε παξά ηελ θαηαςήθηζή ηνπ απφ 

ηνπο βξεηαλνχο βνπιεπηέο θαη ηνλ Αξανχδν (νη Σνχξθνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ 

ςεθνθνξία).
368

 Ο εγθξηζείο λφκνο εληζρχζεθε θαη κε ςήθηζκα πξνηεηλφκελν απφ ηνλ 

Θενδφηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εθινγηθνί θαηάινγνη γηα ηηο Δπαξρηαθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Δπηηξνπέο ζα έπξεπε λα εηνηκαζηνχλ απφ ηνπο Γηνηθεηέο κε βάζε φζνπο πιήξσζαλ ηε 

ζρνιηθή θνξνινγία ην έηνο 1907-08 θαη φρη ην 1908-09.
369

 Σαπηφρξνλα, δεηήζεθε κε 

ςήθηζκα θαη ε απνθνπή ελφο πνζνχ απφ ην ηακείν πεξηζζεπκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε 

ζπληάμεσλ ζηνπο δαζθάινπο, ζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο, παξάιιεια κε ην αίηεκα θαη γηα λνκνζεηηθή δηαζθάιηζή ηνπο.
370

 

 Δληνχηνηο, ην δήηεκα παξέκελε αλνηθηφ. Ο Θενδφηνπ εηνίκαζε ηξνπνπνηεηηθφ 

λνκνζρέδην γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ην νπνίν φκσο δελ θαηαηέζεθε, αθνχ εξρφηαλ ζε 

αληίζεζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιιε ην Γηάηαγκα ζρεηηθά κε ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην, δηφηη ζα επηβάξπλε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα ηξνπνπνηνχζε ππάξρνπζα 

λνκνζεζία. ηφρνο ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ ε θαηαλνκή ησλ εμφδσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Ο Αξανχδνο παξεκβαίλνληαο, αλέθεξε φηη, ιφγσ θαη 

ηεο εθθιεζηαζηηθήο δηακάρεο, ππήξραλ ζηε Λεπθσζία δχν ρνιηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο 

ζα δηεθδηθνχζαλ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ μφδεπαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, 

θαη ζα ήηαλ άδηθν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λεπθσζίαο λα επηβαξπλζνχλ κε επηπξφζζεηνπο 

θφξνπο. Ο Αξκνζηήο έζεζε ην δήηεκα ζηελ νξζή ηνπ βάζε. Θεσξνχζε ηε ζπδήηεζε 

αρξείαζηε, αθνχ ηα πάληα πεξηθιείνληαλ γχξσ απφ ην Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα, κε ηα δχν 

θφκκαηα λα πξνζπαζνχλ, φπσο ηφληζε, λα επηξξίςνπλ επζχλεο κφλν ζηελ θπβέξλεζε. Σν 

δήηεκα παξέκεηλε αλνηθηφ, παξά ην γεγνλφο φηη νη έιιελεο βνπιεπηέο δήηεζαλ απφ ηνλ 

Αξκνζηή λα δνζεί έλα ηέινο «ζηελ αδηθία» απηή.
371

   

Σν 1911 νη έιιελεο βνπιεπηέο επαλέθεξαλ ην δήηεκα ηεο αλαινγηθφηεηαο 

(ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάξγεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο). Θεσξνχζαλ φηη ζα ήηαλ νξζφηεξν ε ρνξεγία γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε λα δηαλέκεηαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξφζθαηε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ. πσο ν Θενδφηνπ αλέθεξε, ε πνιηηηθή απηή ησλ 

                                                             
368 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 8-6-1909. 
369

 Σν ςήθηζκα πξνηάζεθε ζην ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-6-1909, αιιά ε ζπδήηεζή ηνπ αλαβιήζεθε, 

ιφγσ δηαθσληψλ ησλ επίζεκσλ κειψλ. 
370 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 10-6-1909. Σν αίηεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δαζθάισλ είρε ηεζεί απφ παιηά. 

Βι. ελδεηθηηθά, «Αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνπο θ.θ. βνπιεπηάο» ελφο δαζθάινπ, εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 17/2-
3-1907.  
371 ΣΝΑ: CO69/23. πλεδξία 16-6-1909. 
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ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κνπζνπικάλνη ζπλάδειθνί 

ηνπο δελ ππνζηήξημαλ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Εήηεζε επίζεο 

ηελ θάζνδν εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα απφ ηελ Διιάδα γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ αθαίξεζε απφ ην θνλδχιη πνζνχ ίζνπ κε ην 

κηζζφ ηνπ Αξρηεπφπηε Παηδείαο, αθνχ, φπσο αλαθέξζεθε μαλά, ε ζέζε δελ ζεσξείην 

απαξαίηεηε. Οη Οζσκαλνί απφ ηελ άιιε, ζπκθψλεζαλ κε ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ δήηεζαλ ηελ θάζνδν εκπεηξνγλψκνλα απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Δπηπξφζζεηα, δηαθψλεζαλ ηφζν κε ηελ αλαινγηθή ρνξήγεζε 

ρξεκάησλ ζηηο δχν θνηλφηεηεο, επηθαινχκελνη ηε ρνξεγία πνπ ιάκβαλαλ ηα νζσκαληθά 

ζρνιεία πξηλ απφ ηε βξεηαληθή θαηάιεςε, αιιά θαη κε ηε κείσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνχ, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηελ αθαίξεζε κηζζψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζέζεσλ. Σειηθά ε πξφηαζε θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο ελσκέλεο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο 

θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ πξνεδξεχνληα.
372

  

 ε ζπλέρεηα ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ θάζνδν μέλνπ εκπεηξνγλψκνλα γηα ηε κειέηε 

ηεο Δθπαίδεπζεο ζην λεζί, πξνηάζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ςήθηζκα γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

αλαγθαίνπ πνζνχ. χκθσλα κε απηφ, ν εηδηθφο εκπεηξνγλψκνλαο ζα επηιεγφηαλ απφ ην 

ππνπξγείν, ελψ γηα λα εθηακηεπζεί νιφθιεξν ην πνζφ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε, έπξεπε λα πεξάζεη απφ ηνλ έιεγρφ ηεο, ηφζν ε δηδαθηέα χιε, φζν θαη ν 

δηνξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, θάηη πνπ έθεξε ηελ αληίδξαζε ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ. Ζ 

θίλεζε απηή απνδείθλπε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ νη Βξεηαλνί γηα λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζθνπνχο ηνπο, γλσξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο εθπαίδεπζεο. πσο ην έζεζε ν βνπιεπηήο Η. Κπξηαθίδεο, «πξνηηκνχκε λα 

θαηαζηξέςνπκε εληειψο ηα ζρνιεία θαη λα κελ έρνπκε θαζφινπ εθπαίδεπζε απφ ην λα 

απνδερηνχκε ηνπο φξνπο πνπ έζεζε ν ππνπξγφο». Σειηθά, κεηά θαη απφ πξφηαζε ησλ 

νζσκαλψλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ζπκθσλνχζαλ κε ηηο απφςεηο ησλ ειιήλσλ, ην ςήθηζκα 

απνζχξζεθε, παξά ηελ έθθξαζε ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ δηνηθνχλησλ φηη ζα ραλφηαλ κηα 

αθφκα επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο παηδείαο ηνπ λεζηνχ.
373

 

Χο απάληεζε  ηφζν ζην απνξξηθζέλ ςήθηζκα, φζν θαη ζηελ επηζηνιή ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ, πνπ απαληνχζε ζην πξναλαθεξζέλ αίηεκα ηνπ 1909 γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ζπληάμεσλ ζηνπο δαζθάινπο,
374

 ν Νηθνιαΐδεο εηζήγαγε ςήθηζκα ελαληίνλ 

ησλ απφςεσλ ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ, ηνλίδνληαο μαλά ηελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθή 

ελδπλάκσζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ δαζθάισλ, θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

                                                             
372 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 12, 15, 16-5-1911. 
373 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 6 θαη 7-6-1911. 
374 Ζ επηζηνιή αλαγλψζζεθε ζηε ζπλεδξία ηεο 11εο  Απξηιίνπ 1911 ζην ΣΝΑ: CO69/27. Γεκνζηεχηεθε ζην 

«Σν έγγξαθνλ ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 2/15-4-1911. 
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αλεμαξηεζίαο ηεο απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν. Σέινο, δεηήζεθε θαη πάιη ε θάζνδνο 

εκπεηξνγλψκνλα γηα εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Παηδείαο θαη ε λνκνζεηηθή ηεο ξχζκηζε. 

Απηφ πνπ δεηνχζαλ βαζηθά νη αηξεηνί βνπιεπηέο ήηαλ ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Παηδείαο 

απφ ηελ θπβέξλεζε, ρσξίο φκσο απηή λα έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ επί απηήο. Σν ςήθηζκα 

θαηαςεθίζηεθε, αθνχ ηα νζσκαληθά κέιε ζεψξεζαλ φηη επαλαιάκβαλε ήδε δηαηππσκέλεο 

απφςεηο, ελψ ηα επίζεκα κέιε φηη απνηεινχζε δηακαξηπξία θαηά ησλ απφςεσλ ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ.
375

 Ζ ζηάζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ απέλαληη ζε έλα δήηεκα κε ην 

νπνίν ζπκθσλνχζαλ, κε ηε δηθαηνινγία φηη νη αλαθνξέο ζε απηφ επαλαιακβάλνληαλ, ήηαλ 

ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο «πνιηηηθνχ ελαγθαιηζκνχ» ηνπο κε ηνπο Βξεηαλνχο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ «πξνζηαζία» ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο.  

πκπεξαζκαηηθά, νη έιιελεο βνπιεπηέο απφ ηελ αξρή ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ 

ηήξεζαλ κηα ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο πιήξσζεο ηεο ζέζεο ηνπ Δπφπηε 

Παηδείαο απφ Βξεηαλφ, θαηαςεθίδνληαο ηε κηζζνδνζία ηνπ. Δληνχηνηο νη νζσκαλνί 

ζπλάδειθνί ηνπο επηζπκνχζαλ κηα πην ήπηα αληίδξαζε. Ζ πνιηηηθή απηή ησλ Διιήλσλ 

θαηεπλάζηεθε αθελφο ιφγσ ηεο άθημεο ζην λεζί ηνπ κεηξηνπαζνχο Αξκνζηή King-

Harman, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζέζεο Έιιελα Δπφπηε Παηδείαο. 

Αληίζεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οζσκαλνχο ζπλέρηζαλ λα δεηνχλ αχμεζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο ρνξεγίαο θαη ηελ θάζνδν εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα. Αμηνζεκείσηνο ήηαλ θαη 

ν ζεβαζκφο, πνπ έδεηρλαλ νη βνπιεπηέο ηεο θάζε θνηλφηεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο 

άιιεο, κε ην λα κελ παξεκβαίλνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο γηα απηέο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί 

ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν επί ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεηεκάησλ ησλ δχν θνηλνηήησλ.   

 

πκπεξάζκαηα 

Οη αηξεηνί βνπιεπηέο απφ ηελ αξρή αθνινχζεζαλ κηα ζθιεξή αληηπνιηηεπηηθή 

ζηάζε πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαςήθηζε ζρεδφλ φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε λνκνζρεδίσλ, πνπ ζα επέθεξαλ επηπξφζζεηεο δαπάλεο ή επέβαιιαλ θνξνινγίεο 

ζην λεζί, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Δληνχηνηο, ζχληνκα ην θνηλφ 

κέησπν ησλ αηξεηψλ κειψλ δηαζπάζηεθε, κε ηελ πηνζέηεζε κηαο «ζπκθεξνληνινγηθήο 

πνιηηηθήο» απφ ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, φκσο, θαη ηελ αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ ζην λεζί, ε αγγινηνπξθηθή ζπλεξγαζία 

γηλφηαλ φιν θαη πην ζπρλή, αθφκα θαη ζε λνκνζρέδηα ήζζνλνο ζεκαζίαο, κε ζηφρν ηελ 

παξαρψξεζε πνιηηηθψλ αληαιιαγκάησλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.  

                                                             
375 ΣΝΑ: CO69/27. πλεδξίεο 8 θαη 13-6-1911. 
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Απφ ηελ άιιε, νη έιιελεο βνπιεπηέο παξνπζηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν δηεθδηθεηηθνί, 

δεηψληαο επξχηεξα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα. Αληίζεηα νη 

νζσκαλνί ζπλάδειθνί ηνπο, θνβνχκελνη ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ησλ Διιήλσλ, 

αθνινχζεζαλ κηα αληηδξαζηηθή πνιηηηθή, επηδηψθνληαο βαζηθά ηελ απνθπγή ηεο 

πινπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ, παξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ ηνπο. Απηφ 

νδήγεζε ζηε ζπρλφηεξε «πνιηηηθή ηνπο ζπκκαρία» κε ηα επίζεκα κέιε, κε ηελ παξάιιειε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Έιιελεο ζε φζα ζεσξνχζαλ φηη ζα βειηίσλαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο.  
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11. Ζ λνκνζεηηθή πεξίνδνο 1912-1916: Από ηα ιόγηα ζηηο πξάμεηο 

  

Οη εθινγέο ηεο πεξηόδνπ 

Ζ επίιπζε ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο επαλέθεξε ηελ εξεκία ζηελ πνιηηηθή 

ζθελή, θάηη πνπ θάλεθε θαη θαηά ηηο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ αδηαθνξία ηφζν ησλ θαηνίθσλ, γηα ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο, φζν θαη ηνπ Σχπνπ, 

αθνχ ηα ζρεηηθά άξζξα ήηαλ ειάρηζηα. κσο, παξά ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ, ηειηθά 

θάιπεο ζηήζεθαλ ζε δχν εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, αθνχ ζε απηή ηεο Λεκεζνχ-Πάθνπ νη 

ππνςήθηνη ήηαλ φζνη θαη νη ζέζεηο, κε απνηέιεζκα νη Ησάλλεο Κπξηαθίδεο θαη Mehmet 

Ziai λα επαλεθιεγνχλ, ελψ ζέζεηο θαηέιαβαλ θαη νη λένη βνπιεπηέο, δηθεγφξνη Νηθφιανο 

Κι. Λαλίηεο θαη Δπγέληνο Εήλσλ.
1
 

 ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο ηηο ζέζεηο δηεθδίθεζαλ έμη άηνκα, 

απφ ηα νπνία επαλεθιέγεθε ν Θενθάλεο Θενδφηνπ, ελψ ηηο ππφινηπεο ζέζεηο έιαβαλ νη 

Παζράιεο Κσλζηαληηλίδεο θαη Αρηιιέαο Ληαζίδεο, φινη ηνπο έκπεηξνη πνιηηεπηέο θαη 

πξψελ βνπιεπηέο. Σέινο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, ηηο ηξεηο 

ζέζεηο δηεθδίθεζαλ ελλέα (9!) ππνςήθηνη κε ηνπο Λνχε Λνπίδνπ θαη Δπάγγειν 

Υαηδεησάλλνπ λα επαλεθιέγνληαη, θαη ηνλ πνιηηεπηή θαη νηθνλνκηθφ παξάγνληα Ησάλλε 

Οηθνλνκίδε λα θαηαιακβάλεη ηελ άιιε έδξα.
2
   

 ζνλ αθνξά ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, πέξαλ ηνπ Mehmet Ziai, ν νπνίνο 

επαλεθιέγεθε άλεπ αλζππνςεθίνπ, ζηηο άιιεο δχν εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζηήζεθαλ 

θάιπεο, κε ηνλ, κέρξη πξφηηλνο βνπιεπηή Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο Shefket Bey, λα δηεθδηθεί 

εθινγή θαη ηειηθά λα εθιέγεηαη θαη ζηηο δχν, κε απνηέιεζκα λα παξαηηεζεί απφ ηελ 

πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, φπνπ εθιέρζεθε ηειηθά ρσξίο αλζππνςήθην ν κέρξη 

πξφηηλνο βνπιεπηήο Mustafa Hami.
3
 To 1913 πξνθεξχρζεθαλ αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο 

κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ Shefket Bey ζηε ζέζε ηνπ δηθαζηή ζηελ Κεξχλεηα θαη ηνπ Mehmet 

Ziai σο Καδή ζηε Λεκεζφ. ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ηε ζέζε ηνπ πξψηνπ θαηέιαβε ν 

γηαηξφο Eyioub Nejm-ed-Din, ελψ ηνπ δεπηέξνπ ν εθπξφζσπνο ηνπ Evkaf, Moussa Irfan.
4
 

 Σν πκβνχιην πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1911 απνηειείην απφ έκπεηξνπο 

πνιηηεπηέο, αθνχ κφιηο δχν απφ ηνπο δψδεθα βνπιεπηέο δελ είραλ ζπκκεηάζρεη μαλά ζε 

                                                             
1 ΚΑΚ: SA1:1432/1911. Δπηζηνιή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή Λεκεζνχ πξνο Orr, Λεκεζφο 20-9-1911.  
2 Γηα ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη ηα ζηαηηζηηθά βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 183-190. Γηα ηνλ 

Η. Οηθνλνκίδε, ν νπνίνο εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ παξάγνληα βι. Ηζηνξηθφ Αξρείν Σξάπεδαο 

Κχπξνπ (ζην εμήο ΗΑΣΚ), Σξάπεδα Κχπξνπ (ΣΡΚ), II. Γηνίθεζε, 1. Αξρεία Γηνηθεηψλ, 1.1 Αξρείν Η. 

Οηθνλνκίδε. 
3 Γηα ηηο εθινγέο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο βι. ΚΑΚ: SA1:1430/1911 θαη γηα ηελ 
πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, ΚΑΚ: SA1:1431/1911.    
4 Βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην KAK: SA1:495/1913.  
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απηφ. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα ιερζεί φηη ε λέα Βνπιή ήηαλ, σο έλα βαζκφ, αλαβίσζε ηνπ 

πξν-αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο πκβνπιίνπ, αθνχ νη πέληε απφ ηνπο ελλέα έιιελεο 

βνπιεπηέο είραλ εθιεγεί θαη ηφηε. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη θαη ηα ηξία 

νζσκαληθά κέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ πκβνπιίνπ επαλεθιέρζεθαλ θαη ζην λέν. 

 

Δληόο ηνπ πκβνπιίνπ 

Ζ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1911, ε πξψηε κεηά ηελ πεξηπέηεηα ηνπ 

Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο, επαλέθεξε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηελ πξφηεξε ηνπ 

θαηάζηαζε. Απφ ηε κηα, ην λενεθιερζέλ ζψκα είρε ηελ εκπεηξία, αθνχ απνηειείην απφ 

πξφζσπα πνπ ππεξέηεζαλ μαλά ζε απηφ,
5
 απφ ηελ άιιε, έρνληαο μεπεξάζεη ην δηραζκφ 

πνπ επέθεξε ε αξρηεπηζθνπηθή θξίζε, νη λένη βνπιεπηέο εθιέρζεθαλ κε θνηλφ πξφγξακκα 

θαη ζηφρν ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή έλαληη ησλ Βξεηαλψλ ζε φια ηα επίπεδα (αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, επξχηεξεο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο, δηεθδίθεζε ηεο έλσζεο)
6
. 

Υαξαθηεξηζηηθφ πάλησο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά πξνήδξεπε ν, πξφζθαηα 

αθηρζείο, λένο Αξκνζηήο Sir Hamilton Goold-Adams, ν νπνίνο, παξά ηελ ειηθία ηνπ, δελ 

είρε αξθεηή πνιηηηθή εκπεηξία, αιιά θπξίσο ζηξαηησηηθή.
7
 

Ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ ζην λεζί, ν Αξκνζηήο επηδίσμε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

βνπιεπηψλ γηα λα απνθηήζεη θαιχηεξε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ λεζηνχ. ε 

ζπλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ, νη έιιελεο βνπιεπηέο, κέζσ 

ζεκεησκάησλ, έζεζαλ ηα αηηήκαηά ηνπο πξνο ηελ θπβέξλεζε. Πέξαλ ηνπ ελσηηθνχ, ηέζεθε 

ε παξαρψξεζε επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, ε απαιιαγή απφ 

ην θφξν ππνηειείαο θαη ε εθινγή βνπιεπηψλ κε βάζε ηελ αλαινγία πιεζπζκνχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ.
8
 Δπίζεο, εηνηκάζηεθε θαη ζρεηηθφ ζεκείσκα, εκεξνκελίαο 1-12-1911, 

ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ δήηεκα, ζην νπνίν ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα επηπιένλ 

θπβεξλεηηθή βνήζεηα πξνο ηελ παηδεία, ρσξίο φκσο λα παξαρσξεζεί πεξαηηέξσ 

θπβεξλεηηθφο έιεγρνο ζε απηή.
9
 Δληνχηνηο, παξά ηηο αξρηθέο αγαζέο πξνζέζεηο ηνπ 

Αξκνζηή, ε απάληεζή ηνπ, ηελ νπνία δηέπλεε «κία άξλεζηο θαη κία έιιεηςηο θαιήο 

                                                             
5 Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εκθαλίζηεθαλ άξζξα ζηνλ ηχπν, νη ζπληάθηεο ησλ νπνίσλ ζεσξνχζαλ φηη 

ην λέν πκβνχιην απαξηηδφηαλ απφ ηνπο «ηθαλσηέξνπο θαη πιένλ πνιππείξνπο Έιιελαο βνπιεπηάο», απφ 

ηνπο νπνίνπο είραλ πνιιέο πξνζδνθίεο. Βι. ηε ζεηξά άξζξσλ ηνπ δηθεγφξνπ Γ.Υ. Ησαλλίδε κε ηίηιν «Γηά 

ηνπο βνπιεπηάο καο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/21-10-1911 θ.ε.  
6 Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο θαη νη Βαιθαληθνί πφιεκνη. πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνχ 

εζεινληηζκνχ, Λεπθσζία 1997, ζει. 235. Βι. ελδεηθηηθά θαη «Απφ ην  πνιηηηθφλ πξφγξακκα ηνπ θνπ Νηθ. 

Κι. Λαλίηνπ», εθ. Αιήζεηα, 21-10-1911.  
7
 Έγηλε γλσζηφο θπξίσο σο Κπβεξλήηεο ηνπ Queensland ηεο Απζηξαιίαο, φπνπ κεηαηέζεθε κεηά ηε ηξηεηή 

ζεηεία ηνπ ζηελ Κχπξν. Γηα ηε βηνγξαθία ηνπ βι.  D. J. Murphy, «Goold-Adams, Sir Hamilton John (1858 - 

1920)», Australian Dictionary of Biography, ηφκ. 9, Μειβνχξλε 1983, ζει. 50. 
8 Οιφθιεξν ην ζεκείσκα βξίζθεηαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 24-11-1911. Ο Αξκνζηήο ην πξνψζεζε άκεζα ζην 
ππνπξγείν, βι. TNA: CO67/164/41005. Δπηζηνιή Goold-Adams πξνο L. Harcourt, Λεπθσζία 10-11-1911. 
9 «Σν εθπαηδεπηηθφ δήηεκα», εθ. Αιήζεηα, 2-12-1911.      
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δηαζέζεσο» απέλαληη ζηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ δεκηνχξγεζε ηηο πξψηεο 

εληάζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.
10

 Απηφ πνπ πξνθάιεζε θπξίσο ηηο αληηδξάζεηο ήηαλ ε 

αλαθνξά ηνπ ζηε ζπλζήθε ηνπ 1878, ε νπνία δελ επέηξεπε ηελ παξαρψξεζε επηπιένλ 

δηθαησκάησλ ζηνπο Κχπξηνπο, απφ φζα ήδε θαηείραλ.
11

 Ζ απάληεζε ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ εηνηκάζηεθε κεηά απφ ζχζθεςή ηνπο ζηε Υνηξνθνηηία, ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ. 

Ζ, κε ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα αλαίξεζε φζσλ δεηεκάησλ έζεζε ν Αξκνζηήο, νδήγεζε 

ηνλ Σχπν λα ραξαθηεξίζεη ηελ ελ ιφγσ απάληεζε σο «πεξηζπνχδαζηνλ έγγξαθνλ», ελψ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην πιένλ ηεθκεξησκέλν θείκελν πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο κέρξη ηφηε.
12

 Ζ απάληεζε ησλ βνπιεπηψλ ζπλνδεχηεθε θαη απφ άξζξα ζηνλ 

Σχπν, ηα νπνία επηδνθίκαδαλ ηε ζηάζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ελψ παξάιιεια έθαλαλ 

εθθιήζεηο ζηνλ θππξηαθφ ιαφ γηα εηνηκφηεηα γηα δξάζε.
13

 Δληνχηνηο, ε αλακνλή ηεο 

επίζεκεο απάληεζεο απφ ην ππνπξγείν αλέβαιε ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο, ελψ ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ζεσξήζεθε σο 

ζεηηθφ πξνκήλπκα «πεξί απνδνρήο ηηλψλ εθ ησλ ιατθψλ αμηψζεσλ».
14

          

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ λενθαηαξηηζζέληνο Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ έγηλε 

ζηα ηέιε Μαξηίνπ 1912, κε ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ λένπ Αξκνζηή. Ο Goold-Adams 

ζηελ πξψηε νκηιία, πέξα απφ ηηο θαζηεξσκέλεο αλαθνξέο ζηα πεπξαγκέλα ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο, παξνπζίαζε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, 

δεζκεχηεθε φηη ζα έδηλε ψζεζε ηδηαίηεξα ζηνλ ηειεπηαίν, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

αγξνηψλ, ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο αζζέλεηεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην έπαθξν ηεο γεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνζέζεψλ ηνπ ήηαλ φηη δελ ζξηακβνιφγεζε γηα ηε κεγάιε αχμεζε 

ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλαγλσξίδνληαο φηη απηή νθεηιφηαλ 

ζε αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, αιιά επηζπκνχζε λα ηεζεί απηφ ζε νξζέο βάζεηο, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θχξησλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ, ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε γε. ε απηά ηα 

πιαίζηα ζα πξνέβαηλε θαη ζηε ζχκπηπμε ησλ αγξνηηθψλ ηκεκάησλ (Γεσξγίαο, Γαζψλ, 

Κηεληαηξείνπ) θαη ζην δηνξηζκφ ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζψπνπ κε ππεπζπλφηεηα ζε φιν 

ην λεζί, γηα εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνπο αγξφηεο. Απψηεξνο 

ζηφρνο, κέζσ ηεο επηκφξθσζεο ησλ θαηνίθσλ, ήηαλ λα επηηεπρζεί, πέξα απφ ηελ αλάπηπμε 

θαη ε κείσζε ησλ εγθιεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξζεθε ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε 

                                                             
10 Ζ απάληεζε ηνπ Αξκνζηή θαη ηα ζρφιηα ηεο εθεκεξίδαο βξίζθνληαη ζην «Απάληεζηο ηεο Κπβεξλήζεσο 

πξνο ην ππφκλεκα ησλ βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 5-1-1912. 
11

 «Σν έγγξαθνλ» θαη «Σν έγγξαθνλ ηνπ Αξκνζηνχ», εθ. Αιήζεηα, 5 θαη 13-1-1912 αληίζηνηρα, «Δπί ηεο 

απαληήζεσο ηνπ Μ. Αξκνζηνχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 7/20-1-1912. 
12 Σν έγγξαθν, εκεξνκελίαο 23/5-2-1912, ζηελ εθ. Αιήζεηα, 27-1-1912. Γηα ηε ζχζθεςε ζηε Υνηξνθνηηία 

βι. «χζθεςηο βνπιεπηψλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14/27-1-1912. 
13 «Αξθεί πιένλ» θαη «Φχιαθεο γξεγνξείηε», εθ. Αιήζεηα, 27-1-1912 θαη 2-2-1912 αληίζηνηρα. 
14 «Σν Ννκνζεηηθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 1-3-1912. 
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θαηνίθνπο, ηδηαίηεξα κε ηνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ηνπ γλσζηνπνίεζαλ ηα αηηήκαηά ηνπο, 

ηα νπνία είρε πξνσζήζεη ήδε ζην Λνλδίλν. Καηλνηφκα ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε δχν κνξθέο, ηε ζπλήζε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείην κέρξη ηφηε θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αίηεκα δηαρξνληθφ ησλ 

αηξεηψλ κειψλ, ψζηε λα γίλεηαη νξζφηεξνο έιεγρφο ηνπ.
15

  

Σν γεγνλφο φηη δελ έγηλε νπνηαδήπνηε αλαθνξά απφ ηνλ Αξκνζηή ζηα «νπζηψδε 

δεηήκαηα» πξνθάιεζε ηε δπζαξέζθεηα ηνπ Σχπνπ,
16

 ζε αληίζεζε κε ηνπο βνπιεπηέο, νη 

νπνίνη ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ απάληεζή ηνπο.  

Ζ αληηθψλεζε ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζχληνκε, φπσο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, απνηεινχκελε απφ κφιηο δχν παξαγξάθνπο. ε απηή εθθξάδνληαλ νη 

επραξηζηίεο πξνο ηνλ Αξκνζηή γηα ηηο θαιέο ηνπ πξνζέζεηο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε 

αλάπηπμε, ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ, ειπίδνληαο φηη θαη «ην κέιινλ ηνπ λεζηνχ ζα ήηαλ ηζάμην κε ην 

ηζηνξηθφ παξειζφλ». Σέινο, γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ αλακνλή ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

ππνπξγείνπ ζηα ειιεληθά αηηήκαηα. Με ηηο δχν απηέο παξαγξάθνπο, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ 

απφ ηηο ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο, δηαθψλεζαλ νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, κε ηε δηθαηνινγία 

φηη ε πξψηε παξάγξαθνο δελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε «κσακεζαληθή αβξφηεηα θαη 

πεξηιάκβαλε λχμεηο γηα εζληθά δεηήκαηα», ελψ ε δεχηεξε αλαθεξφηαλ ζε έλα ππφκλεκα ην 

νπνίν παξαδφζεθε εθηφο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ην νπνίν νη ίδηνη δελ ήηαλ ελήκεξνη. 

Πξφηεηλαλ παξάιιεια ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ, δεηψληαο, αλ θαηαςεθηδφηαλ απφ ηα 

ππφινηπα κέιε, λα εηζαρζεί ζηελ αληηθψλεζε σο δηθή ηνπο αλαθνξά, αλνίγνληαο θαη πάιη 

ην δήηεκα ησλ μερσξηζηψλ αληηθσλήζεσλ. Με ηελ ηειεπηαία πξφηαζε δηαθψλεζε ν 

Αξρηγξακκαηέαο, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε ηηο πξάμεηο απηέο σο «αληηζπληαγκαηηθέο» θαη 

ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, πνπ δελ ζα επαλαιάκβαλε ην ίδηνο, 

ζεσξψληαο φηη ε αληηθψλεζε έπξεπε λα πξνέξρεηαη ζπλνιηθά απφ ην πκβνχιην. Σειηθά, 

ην πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο εγθξίζεθε σο είρε, παξά ηηο αξλεηηθέο ςήθνπο ησλ 

Οζσκαλψλ.
17

 

Ζ ζπληεξεηηθή απάληεζε ησλ βνπιεπηψλ, ε νπνία απνηεινχζε θίλεζε ηαθηηθήο, 

κε ζηφρν ηελ κε πξφθιεζε ησλ επίζεκσλ κειψλ, ψζηε, κε ηελ ςήθν ηνπο λα επηηεπρζεί ε 

έγθξηζή ηεο, ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ κεξίδα ηνπ Σχπνπ.
18

 Σηο αληηδξάζεηο φμπλε θαη ε 

ζηάζε ηνπ Αξκνζηή, ν νπνίνο ζηελ πεξηνδεία ηνπ ζηελ Καξπαζία, αληέδξαζε ζηελ 

                                                             
15 TNA: CO69/28. πλεδξία 26-3-1912. 
16 «Σν άλνηγκα ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ» θαη «Φζάλεη ην πεξηπαίμηκν», εθ. Αιήζεηα, 15 θαη 22-3-1912, 

«Δπί ηνπ ιφγνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 17/30-3-1912. 
17 Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε θαη ην ηειηθφ ηεο θείκελν βι. TNA: CO69/28. πλεδξία 1-4-1912.  
18 «Δπί ηεο Αληηθσλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 30-3-1912. 
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ππνβνιή ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ, απνθεχγνληαο λα 

επηζθεθζεί φζα ρσξηά είραλ αλαξηήζεη ειιεληθέο ζεκαίεο,
19

 θάηη πνπ νδήγεζε ηελ 

εθεκεξίδα Αιήζεηα λα ηνλ ζπγθξίλεη κε ηνλ ζαημπεξηθφ ήξσα Macbeth, φπνπ ζην 

νκψλπκν έξγν ηξάπεθε ζε θπγή βιέπνληαο ην θηλνχκελν δάζνο.
20

   

ηελ επφκελε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιφγσ ησλ ενξηψλ ηνπ Πάζρα 

έγηλε ζηηο 16 Απξηιίνπ, θαηαηέζεθε ε απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ζην ππφκλεκα ησλ 

Διιήλσλ βνπιεπηψλ. Σν ηδηαίηεξα ιαθσληθφ έγγξαθν κεηέθεξε ηελ απφιπηε ζχκπλνηα κε 

ηηο απφςεηο ηνπ Αξκνζηή. Ζ ζχληνκε απάληεζε απνγνήηεπζε ηνπο βνπιεπηέο, πνπ είραλ 

ελαπνζέζεη πνιιέο ειπίδεο ζην ππφκλεκά ηνπο, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηε ζεηηθή, φπσο 

εθηίκεζαλ, ζηάζε ησλ επηζήκσλ κειψλ θαηά ηελ αληηθψλεζε. Ο Ληαζίδεο ραξαθηήξηζε 

ηελ απάληεζε «σο κε ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο θηιειεχζεξεο θαη δίθαηεο 

δηαθπβέξλεζεο», θαη ηα ειιεληθά κέιε δήηεζαλ αλαβνιή ησλ ζπλεδξηψλ, γηα λα 

δηαβνπιεπηνχλ θαη λα εηνηκάζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο.
21

 ε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζηελ 

Αξρηεπηζθνπή, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ αξρηεπίζθνπνπ Κχξηιινπ Β΄, απνθαζίζηεθε ε 

παξαίηεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ελψ εηνηκάζηεθε θαη 

ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ Κπβέξλεζε.
22

 

Σν ππφκλεκα θαηαηέζεθε ζηελ επφκελε ζπλεδξία, ε νπνία δηεμήρζε ππφ ηηο 

επεπθεκίεο ππέξ ηεο έλσζεο απφ κεγάιε ζπγθέληξσζε ιανχ ζηνλ πξναχιην ρψξν έμσ απφ 

ην πκβνχιην.
23

 Ο εηζεγεηήο ηνπ, Θ. Θενδφηνπ, δηεπθξίληζε εμαξρήο φηη δελ γηλφηαλ θακηά 

πξνζσπηθή επίζεζε ζε θαλέλαλ, αληίζεηα, κέζσ απηνχ, νη έιιελεο βνπιεπηέο επηδίσθαλ 

«λα ελδπλακψζνπλ ηνλ Αξκνζηή ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα αλάπηπμε θαη επεκεξία» ηνπ 

λεζηνχ. Σν ππφκλεκα, ην νπνίν ππνγξάθεθε θαη απφ ηα ελλέα ειιεληθά κέιε απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα ζηελ ηζηνξία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ (βι. 

Παξάξηεκα Θ). Αθνχ επαλαιακβάλνληαλ ηα αηηήκαηα γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, νη έιιελεο βνπιεπηέο, απνγνεηεπκέλνη γηα 

ηελ πεξηθξφλεζε πξνο ηελ πιεηνςεθνχζα θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ, ηφζν απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο, φζν θαη απφ ην ππνπξγείν, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ φηη «ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο 

Κχπξνπ δελ είρε ηζρπξή θσλή ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην πξνο φθεινο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ θαη ην πκβνχιην, φπσο ιεηηνπξγνχζε, απνηεινχζε κηα ζπληαγκαηηθή παξσδία», 

                                                             
19

 Γηα ηελ «Οδχζζεηα ηεο Καξπαζίαο» θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ βι. Π. 

Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 68-69. Βι. θαη «Ο Αξκνζηήο εηο ην Καξπάζη», εθ. Αιήζεηα, 6-4-1912. 
20 «Σν δάζνο ηνπ Μπίξκαλ θαη ν λένο Μάθβεζ», εθ. Αιήζεηα, 6-4-1912. 
21 TNA: CO69/28. πλεδξία 16-4-1912. 
22 Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., ζει. 454. 
23 Πεξηγξαθή ησλ δηαδξακαηηζζέλησλ, βι. «Σα ελ Λεπθσζία πνιηηηθά γεγνλφηα», εθ. Αιήζεηα, 6-4-1912. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



368 
 

παξαηηήζεθαλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο.
24

 Ήηαλ ε απαξρή ηεο έκπξαθηεο αληηδξαζηηθήο 

πνιηηηθήο, ε νπνία επηθξνηήζεθε απφ ηνλ Σχπν. Ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, ε 

εθεκεξίδα Αιήζεηα, κε δηάθνξα άξζξα δεηνχζε ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο ζηάζεο ηνπο, 

ζέηνληαο άκεζα θαη ην δήηεκα ηεο παξαίηεζεο απφ ηηο ζέζεηο ηνπο.
25

 Ζ έγθξηζε ησλ 

θαηνίθσλ ζηελ πνιηηηθή απηή δφζεθε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νγθψδε 

ζπιιαιεηήξηα ζε νιφθιεξν ην λεζί θαη ηελ απνζηνιή ζπγραξεηεξίσλ ηειεγξαθεκάησλ 

πξνο ηνπο βνπιεπηέο.
26

 Σαπηφρξνλα, νη παξαηηεζέληεο βνπιεπηέο κε πξνθήξπμή ηνπο, 

ελεκέξσλαλ ην ιαφ γηα ηελ απφθαζή ηνπο, επαλαιάκβαλαλ ηα αηηήκαηά ηνπο θαη 

θνηλνπνηνχζαλ ηε ζχζηαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πνιηηηθνχ Αγψλα, δεηψληαο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ ίδξπζε επαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ αληίζηνηρσλ επηηξνπψλ.
27

 

Ζ απάληεζε ηνπ Αξκνζηή ζην ππφκλεκα ήηαλ ηδηαίηεξα κεηξηνπαζήο, δειψλνληαο 

ηελ επηζπκία ηνπ γηα «πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία» κε ηνπο βνπιεπηέο, φπσο είρε επηζεκαλζεί 

απφ παιηά απφ ηνλ Σχπν.
28

 Δμέθξαζε ιχπε γηα ηελ παξαίηεζε ησλ βνπιεπηψλ θαη ηνπο 

δηαβεβαίσζε φηη, παξφηη ζα ζπλερίδνληαλ νη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, ζα εμεηάδνληαλ 

κφλν επείγνληα λνκνζρέδηα, πνπ αθνξνχζαλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ άκεζσλ –νηθνλνκηθψλ- 

αλαγθψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ.
29

 Ζ αληίδξαζή ηνπ απηή βξήθε ζχκθσλνπο θαη 

ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ, νη νπνίνη, παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

εμεπιάγεζαλ απφ ηελ παξαίηεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ηελ ζεψξεζαλ αδηθαηνιφγεηε 

γηα εθείλε ηε ζπγθπξία. Δληνχηνηο, ελέθξηλαλ ηελ πξφζεζε ηνπ Αξκνζηή γηα άκεζε 

πξνθήξπμε αλαπιεξσκαηηθψλ εθινγψλ.
30

 

Απφ ηελ άιιε, νη ζρέζεηο ησλ Σνχξθσλ κε ηνπο Έιιελεο ήηαλ ηεηακέλεο ήδε απφ 

ην πξνεγνχκελν θζηλφπσξν θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ νη εμειίμεηο ζηνλ ηηαινηνπξθηθφ πφιεκν. Δπηπξφζζεηα, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, 

ηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ ππξνδνηνχζε ε ζηάζε ηνπ Αξκνζηή, ν 

νπνίνο, ζηηο πεξηνδείεο ηνπ δελ δερφηαλ λα ζπλαληήζεη ηνπο «ζνξπβνχληεο» Έιιελεο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο «λνκνηαγείο» Σνχξθνπο.
31

 Έηζη, θπζηνινγηθά, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο 

ζπλέρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, πξνζπαζψληαο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ απνπζία ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο γηα λα ηνλίζνπλ ηελ αδηθία 

πνπ ζεσξνχζαλ φηη γηλφηαλ ζε βάξνο ηνπο. Αλαθίλεζαλ, ινηπφλ, ην ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο 

                                                             
24 TNA: CO69/28. πλεδξία 17-4-1912. Σν έγγξαθν δεκνζηεχηεθε θαη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο, εθ. Αιήζεηα, 6-

4-1912 θαη εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 7/20-4-1912. Βξίζθεηαη θαη ζην Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο (εθδ.), Ζ 

δηνξγάλσζηο ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο 1901-1931, Λεπθσζία 2009, ζζ. 26-27. 
25 «Πεξηζζφηεξνλ ξηδνζπάζηαη» θαη «Απάληεζηο ηεο θπβεξλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 22-7-1911 θαη 5-1-1912. 
26

  Γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ βι. εθ. Αιήζεηα, 6-4-1912 θ.ε.  
27 «Πξνθήξπμηο ηέσο Διιήλσλ βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 12-4-1912. 
28 «Πνίνλ ππήξμε ην 1911 δηά ηελ Κχπξνλ;», εθ. Αιήζεηα, 1-1-1912. 
29 TNA: CO69/28. πλεδξία 17-4-1912. 
30 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/166/12827. 
31 Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζει. 237. 
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γηα ηελ εθινγή ησλ πξνέδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηε κεηνλνκαζία νδψλ κε 

ηνπξθηθά νλφκαηα ζε νξηζκέλεο πφιεηο. Οη πξάμεηο απηέο, ηεο ειιεληθήο πιεηνςεθίαο, 

παξνπζηάζηεθαλ σο έθθξαζε ηνπ εζληθηζκνχ ηεο κε ζηφρν λα πιεγνχλ ηα εζληθά 

αηζζήκαηα θαη λα ππνηηκεζεί ε ηνπξθηθή κεηνλφηεηα. Σηο απφςεηο ηνπο, φκσο, δελ 

ελζηεξληδφηαλ ν Αξρηγξακκαηέαο, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα φηη «ην ζέκα ησλ 

κεηνλνηήησλ ήηαλ πάληνηε δχζθνιν λα ηχρεη δηαρείξηζεο κε επηηπρία», αλαγλσξίδνληαο, κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, ηα δηθαηψκαηα ηεο πιεηνςεθνχζαο θνηλφηεηαο, κε ηνλ ηαπηφρξνλν 

ζεβαζκφ ζηα αηζζήκαηα ησλ κνπζνπικάλσλ.
32

  

Πέξαλ ηνχηνπ, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο δηεθδίθεζαλ θαη πάιη αχμεζε ησλ ζέζεσλ 

πνπ αλαινγνχζαλ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα, εξρφκελνη νη ίδηνη ζε 

αλαθνινπζία κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ελαληίνλ παξφκνησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ κφιηο ην 

πξνεγνχκελν έηνο, φηαλ ππνζηήξημαλ φηη νη δηνξηζκνί έπξεπε λα γίλνληαη κε βάζε κφλν ηα 

πξνζφληα. Δπαλέιαβαλ ην αίηεκά ηνπο λα επηδεηθλχεηαη ν ίδηνο ζεβαζκφο ζηηο δχν 

γιψζζεο, κε αθνξκή ηελ έθδνζε απνδείμεσλ κφλν ζηα ειιεληθά, ελψ θαηεγφξεζαλ θαη 

ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηη πξνέβεζαλ ζε δηνξηζκνχο ειιήλσλ εθηηκεηψλ γεο, κε 

ζθνπφ λα πιήμνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηνχξθσλ θαηνίθσλ. Οη Βξεηαλνί απέξξηςαλ ηηο 

θαηεγνξίεο, ππνδεηθλχνληαο ηελ έιιεηςε πξνζνληνχρσλ αηφκσλ ζηε κνπζνπικαληθή 

θνηλφηεηα, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη Σνχξθνη δηάβαδαλ ειιεληθά.
33

 Ο 

Shevket Bey επαλέθεξε θαη ην αίηεκα γηα δηνξηζκφ επηπξφζζεησλ αζηπλνκηθψλ, κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία ησλ ηνχξθσλ θαηνίθσλ ησλ κηθηψλ ρσξηψλ απφ ηνπο έιιελεο 

ζπγρσξηαλνχο ηνπο, νη νπνίνη ηνπο πίεδαλ λα ηα εγθαηαιείςνπλ, αλαθέξνληαο σο 

παξάδεηγκα ηελ Αγθαζηίλα. Απάληεζε έδσζε θαη πάιη ν Γηθεγφξνο ηνπ ηέκκαηνο, ν 

νπνίνο αλέθεξε ηε ιχπε ηνπ γηα ηα γεγνλφηα, ηα νπνία φκσο πξνήιζαλ απφ ηε δνινθνλία 

ελφο λεαξνχ ρσξηθνχ απφ ηξείο Σνχξθνπο.
34

 Σέινο, νη ηνχξθνη βνπιεπηέο ηάρζεθαλ θαη 

ελαληίνλ ηεο αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ, ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, Αηκνπιντθή 

Δηαηξεία Λεκεζνχ γηα ηελ εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία, θαηεγνξψληαο ηελ γηα κεξνιεςία ππέξ 

ησλ ειιήλσλ εκπφξσλ, αιιά θαη γηα αθαηαιιειφηεηα ησλ πινίσλ ηεο. Ο Αξρηγξακκαηέαο 

ππεξαζπίδνληαο ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε αλέθεξε φηη ε πνηφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπ 

θάζε πινίνπ ήηαλ θαζαξά ζέκα ρξεκάησλ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ πινία φπσο ηνλ “Σηηαληθφ”, αλ πιήξσλαλ αλάινγα πνζά».
35

 Δλδεηθηηθή ηεο 

αλαθνινπζίαο ησλ απφςεψλ ηνπο ήηαλ ε αλαθνξά ηνπο γηα πξφζιεςε Βξεηαλνχ γηα ηε 

                                                             
32 TNA: CO69/28. πλεδξίεο 17, 18 θαη 19-4-1912. 
33 TNA: CO69/28. πλεδξία 19-4-1912. 
34 TNA: CO69/28. πλεδξία 22-4-1912. 
35 TNA: CO69/28. πλεδξία 23-4-1912. Γηα ηελ αληίδξαζε ηεο εηαηξείαο βι. «Ση απαληά ε Αηκνπινΐα 

Λεκεζνχ», εθ. Αιήζεηα, 10-5-1912. 
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ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γεσξγίαο, ιφγσ ηεο κεδακηλήο πξνζθνξάο ησλ –ειιήλσλ- πξψελ 

δηεπζπληψλ. Βέβαηα, κφιηο ην πξνεγνχκελν έηνο, είραλ ηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ νπδέηεξε 

ζηάζε ζηελ πξφηαζε ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο γηα πξφζιεςε Έιιελα ζηε ζέζε 

απηή, αλαγλσξίδνληαο έκκεζα ηελ εξγαζία πνπ επηηέιεζαλ νη Π. Γελλάδηνο θαη Γ. 

αξαθσκέλνο.
36

 Αλ θαη ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη ε ζηάζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ σο 

αληίδξαζε γηα ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ ειιεληθνχ ελσηηθνχ αγψλα, ή εμαηηίαο ηνπ 

εθλεπξηζκνχ απφ ηηο ήηηεο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ Αηκνπιντθή 

Δηαηξεία Λεκεζνχ ή ζην δηνξηζκφ Έιιελα επφπηε Γεσξγίαο ήηαλ απνηέιεζκα ηπθινχ 

θαλαηηζκνχ, πνπ ήηαλ άγλσζην σο ηφηε. Απφ ηελ άιιε, ν ειιεληθφο Σχπνο επηζήκαλε ηελ 

αδπλακία ηνπ «θνινβνχ» πκβνπιίνπ λα λνκνζεηήζεη, ππνδεηθλχνληαο φηη ε κφλε 

ζπλεξγαζία ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ πεξηνξηδφηαλ ζηηο θαηαγγειίεο θαηά ησλ Διιήλσλ.
37

      

Καηλνηνκία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα ίζρπε απφ ην έηνο εθείλν ήηαλ ε αθαίξεζε 

απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ηεο εμνπζίαο λα εγθξίλεη ηα θνλδχιηα ζπγθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ (ζηδεξφδξνκνο, αξδεπηηθά θαη ιηκεληθά έξγα), πξφλνηα πνπ ππήξρε ζε λφκν ηνπ 

1900. Ζ ελέξγεηα απηή, ε νπνία εγθξίζεθε θαη απφ ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη ήηαλ άζηνρε, 

αθνχ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα ειιεληθά κέιε δεηνχζαλ απμεκέλεο νηθνλνκηθέο εμνπζίεο γηα 

ην πκβνχιην, αθαηξνχληαλ επηπιένλ. Καηαηέζεθε επίζεο πξνυπνινγηζκφο ζρεηηθά κε ηα 

πεξηζζεχκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ.
38

 Πέξαλ ηνχησλ, 

θαηά ηε ζχλνδν απηή εγθξίζεθαλ νξηζκέλα λνκνζρέδηα ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, ελψ ην 

πκβνχιην δηαιχζεθε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αξκνζηή, αλακέλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.
39

   

 Δλ ησ κεηαμχ, ηα νμπκκέλα πλεχκαηα εθηνλψζεθαλ απφηνκα, κε ηελ πξσηνθαλή 

ζηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο γεληθεπκέλε ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε, ην ηξηήκεξν ηνπ 

Αγίνπ Πλεχκαηνο ηνπ 1912, γλσζηά σο «γεγνλφηα ηνπ Καηαθιπζκνχ».
40

 Μεηά ηελ 

εθηφλσζε ηεο θαηάζηαζεο, δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ε αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ θαη ηνπ Αξκνζηή γηα ηελ παξαίηεζή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.
41

 Απηφ 

νδήγεζε, ηνλ Αχγνπζην 1912, ζηελ απνζηνιή Πξεζβείαο ζην Λνλδίλν, απφ ηνπο Θ. 

Θενδφηνπ, Π. Κσλζηαληηλίδε θαη Νηθ. Κι. Λαλίηε, νη νπνίνη ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ 

ππνπξγφ, ππνβάιινληάο ηνπ μαλά ηα αηηήκαηά ηνπο. Ζ απάληεζή ηνπ δελ ήηαλ 

                                                             
36 TNA: CO69/28. πλεδξία 23-4-1912. 
37

 «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 10-5-1912. 
38 TNA: CO69/28. πλεδξία 25-4-1912. 
39 TNA: CO69/28. πλεδξία 14-5-1912. 
40 Γηα ηα «γεγνλφηα ηνπ Καηαθιπζκνχ», βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζει. 238. 
41 «Σα ππνπξγηθά έγγξαθα», εθ. Αιήζεηα, 1-6-1912, «Ζ απάληεζηο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

26/8-6-1912. 
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ελζαξξπληηθή, αθνχ ηνπο θαινχζε λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ θπβέξλεζε 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Απηφ ήηαλ θαη ην, άδνμν, ηέινο ηεο «πνιηηηθήο 

θξίζεο», αθνχ νη έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζηηο αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 

1912 επαλεθιέρζεθαλ ρσξίο αλζππνςήθηνπο, επέζηξεςαλ θαλνληθά ζην πκβνχιην.
42

 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ε έθξεμε ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ε ζπκκεηνρή ζε απηνχο 

κεγάινπ αξηζκνχ Κππξίσλ, αθφκα θαη βνπιεπηψλ θαη ν ζάλαηνο ζην πεδίν ηεο κάρεο ηνπ, 

ηέσο βνπιεπηή (1901-1911), Υξηζηφδνπινπ ψδνπ αλαδσπχξσζαλ ην εζληθφ θίλεκα. Ζ 

«ςεπδαίζζεζε ηεο πξνζερνχο ελψζεσο», θαηά ηνλ Π. Παπαπνιπβίνπ, νδήγεζε ηνπο 

έιιελεο πνιηηεπηέο ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 1912 ζηελ ππνβνιή ελφο ήπηνπ ελσηηθνχ 

ππνκλήκαηνο πξνο ηελ θπβέξλεζε, ζηεξηγκέλνπ ζην «δίθαην ησλ εζλνηήησλ».
43

 Δίρε 

πξνεγεζεί, ππφκλεκα ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη, ππφ ηνλ θφβν ηεο ηνπξθηθήο 

θαηάξξεπζεο, δηαθήξπμαλ ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηε βξεηαληθή δηνίθεζε, δεηψληαο ηελ 

πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ή ζηελ Αίγππην.
44

 

 Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ιήμε ηεο θξίζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ 

παξαίηεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, αιιά θαη ηελ απηνζπγθξάηεζε πνπ επέδεημαλ νη 

θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ηφληζε ν Αξκνζηήο Goold-Adams θαηά ηνλ ελαξθηήξην ηνπ ιφγν 

ζηελ λνκνζεηηθή ζχλνδν ηνπ 1913. Καηφπηλ αλαθέξζεθε ζηηο λέεο ζπκθσλίεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπγθνηλσλία, ζηελ θάζνδν εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα γηα ην 

ζηδεξφδξνκν, ην δηνξηζκφ Δπηζεσξεηή Γεσξγίαο θαη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηα δεκνζηνλνκηθά. Σέινο, αθνχ παξνπζίαζε ηα πξνηεηλφκελα πξνο 

ζπδήηεζε λνκνζρέδηα, αλαθνίλσζε ηελ επηθείκελε απνρψξεζε ηνπ απφ ην λεζί γηα ιφγνπο 

πγείαο.
45

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Αξκνζηήο δελ αλαθέξζεθε άκεζα ζην ζέκα ηεο 

παξαίηεζεο ησλ ειιήλσλ κειψλ, αιιά κε απιέο λχμεηο, κε επηζπκψληαο λα επαλαθέξεη 

πξνο ζπδήηεζε έλα ζέκα πνπ ζεσξείην ιήμαλ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηα εηξσληθά ζρφιηα 

ηνπ Σχπνπ.
46

  

 Ζ εζληθηζηηθή φμπλζε ζε φιν ην λεζί νδήγεζε ζε εληάζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλφδνπ, κε πξψηε, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

γηα εηνηκαζία ηεο αληηθψλεζεο. Οη έιιελεο βνπιεπηέο επηδίσθαλ καθξά αλαβνιή ηεο, 

αθνχ κεζνιαβνχζε θαη ην Πάζρα, επηζπκψληαο παξάιιεια λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο 

ηξεηο βνπιεπηέο (Δ. Υαηδεησάλλνπ, Δ. Εήλσλα θαη Νηθ. Κι. Λαλίηε) - εζεινληέο ζηνπο 

                                                             
42 Π. Παπαπνιπβίνπ, ζην ίδην, ζζ. 238-239. 
43 Σν ςήθηζκα βξίζθεηαη ζην «Σν ςήθηζκα ηεο Κχπξνπ», εθ. Αιήζεηα, 14-12-1912. Γηα ηελ ςεπδαίζζεζε 

ηεο πξνζερνχο ελψζεσο θαη ηηο αληηδξάζεηο ζηελ πνιηηηθή ησλ ειιήλσλ πνιηηεπηψλ βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, 

Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 240-261. 
44 ην ίδην, ζζ. 290-292. 
45 TNA: CO69/29. πλεδξία 18-3-1913. 
46 «Ο ιφγνο ηνπ Αξκνζηνχ θαη ε αληηθψλεζηο», εθ. Αιήζεηα, 15-3-1913, «Δπί ηνπ Δλαξθηεξίνπ ιφγνπ», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 9/22-3-1913. 
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Βαιθαληθνχο πνιέκνπο
47

 λα επηζηξέςνπλ, θάηη πνπ δελ δέρηεθαλ ηα ππφινηπα κέιε, πνπ 

επηζπκνχζαλ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
48

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ Κππξίσλ πνιηηεπηψλ σο 

εζεινληψλ ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ζε θαηξφ πνιέκνπ, ήηαλ κηα επηβεβαίσζε ηεο 

παιιατθφηεηαο ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ησλ ηξηψλ απηψλ 

βνπιεπηψλ, άιινη ηξεηο ελ ελεξγεία βνπιεπηέο, ν Ησάλλεο Κπξηαθίδεο, ν Λνχεο Λνπίδνπ 

θαη ν Ησάλλεο Οηθνλνκίδεο είραλ θνξέζεη εζεινληηθά ηε ζηνιή ηνπ Έιιελα ζηξαηηψηε 

θαηά ηελ πεξίνδν 1880- 1897.
49

  

Οη αληηπαξαζέζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο 

αληηθψλεζεο, ηνλίδνληαο αθελφο ηελ αλαζθάιεηα ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ ζην λέν θιίκα 

πνπ δεκηνπξγείην θαη, αθεηέξνπ, ηελ θαρππνςία πνπ έηξεθαλ απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο.
50

 Μαθξά αληηπαξάζεζε επήιζε ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο επραξηζηίεο πξνο 

ηε Βξεηαλία γηα ηε ζηάζε πνπ επέδεημε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο εηξήλεο ζην 

λεζί. Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο ζεσξνχζαλ φηη πίζσ απφ ηελ αλαθνξά «ζην ζεβαζκφ ηεο 

Βξεηαλίαο ζηα δίθαηα ησλ ιαψλ», νη έιιελεο ζπλάδειθνί ηνπο ππνλννχζαλ ην ελσηηθφ 

ηνπο αίηεκα, θαη έηζη πξνζπάζεζαλ κε ηξνπνπνηήζεηο, αθφκα θαη ηελ αθαίξεζε φιεο ηεο 

αλαθνξάο, λα ην απνθχγνπλ. Απφ ηελ άιιε, νη Έιιελεο επέκελαλ ζηελ εηζαγσγή ηεο 

θξάζεο γηα «ηα δίθαηα ησλ εζλψλ», παξά ηελ πξφηαζε ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπ ηέκκαηνο γηα 

κηα πην κεηξηνπαζή αλαθνξά, εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ηνπξθηθέο θνβίεο. 

Σειηθά, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ βνπιεπηψλ, ε παξάγξαθνο απνζχξζεθε, ελψ 

αθαηξέζεθε θαη ε επφκελε παξάγξαθνο, ε νπνία αθνξνχζε ηελ εηνηκφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ζπλεξγαζία, αλακέλνληαο ηελ ππνπξγηθή απάληεζε ζην ππφκλεκα ησλ 

ειιήλσλ κειψλ. Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, νη Έιιελεο πξφηεηλαλ ηελ θαηαςήθηζε 

νιφθιεξεο ηεο αληηθψλεζεο, ε νπνία πιένλ δελ είρε νπνηαδήπνηε ζεκαζία. Ζ πξάμε ηνπο 

απηή ήηαλ θαη κηα έλδεημε αληίδξαζεο θαη απνγνήηεπζεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, φπσο 

ηφληζε ν Δ. Εήλσλ, νη νπνίνη είραλ επηζηξέςεη ζην πκβνχιην κε θαιέο πξνζέζεηο, γηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο Βξεηαλνχο κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αιιά 

ζπλάληεζαλ άξλεζε θαη θαρππνςία. Σηο θαηεγνξίεο απέξξηςαλ νη Βξεηαλνί, αλαθέξνληαο 

φηη ήηαλ νη ίδηνη νη Έιιελεο πνπ απέζπξαλ ηηο δχν παξαγξάθνπο, αιιάδνληαο άπνςε ηελ 

πζηάηε ζηηγκή. Σελ πξφηαζε απέξξηςαλ θαη νη ηνχξθνη βνπιεπηέο, κε απνηέιεζκα ηειηθά 

ε αληηθψλεζε – ηεο κηαο παξαγξάθνπ – λα πηνζεηεζεί. ε απηή εθθξάδνληαλ απιά νη 

                                                             
47 Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζει. 163. 
48

 TNA: CO69/29. πλεδξία 18-3-1913. 
49 Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 163-164 θαη 206-207. 
50 Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο δηάθνξα δεκνζηεχκαηα, θπξίσο αλαδεκνζηεχζεηο ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ 

εθεκεξίδσλ, αλαθέξνληαλ ζηελ επηθείκελε έλσζε κε ηελ Διιάδα, βι. ελδεηθηηθά, «Αη πεξί Κχπξνπ 
δηαδφζεηο», «Πξνο ηελ ηειηθήλ ηνπ ιχζηλ», εθ. Αιήζεηα, 11-1-1913 θαη 18-1-1913 θαη «Υξπζή επθαηξία», 

εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 23/8-3-1913.  
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επραξηζηίεο ησλ βνπιεπηψλ γηα ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή θαη ε ιχπε ηνπο γηα ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ.
51

 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα ειιεληθά κέιε αλέθεξαλ φηη, αλ θαη  

δηαθσλνχζαλ ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ, ζα ηνλ ππεξςήθηδαλ. χκθσλα κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, κέρξη ηφηε ζπαηαινχληαλ πνιιέο κέξεο ζπλεδξηψλ κε πξνηάζεηο 

γηα δηάθνξα κέηξα, ηα νπνία φκσο δελ ιακβάλνληαλ ππφςε απφ ηνπο δηνηθνχληεο. Έηζη, ζα 

ππεξςήθηδαλ ην λνκνζρέδην, κε ηελ ειπίδα, φπσο αλέθεξε ν Η. Κπξηαθίδεο, «φπσο είλαη ε 

ηειεπηαία θνξά πνπ πξέπεη λα εγθξίλνπλ ηέηνηνπ είδνπο λφκν», ππνλνψληαο ηελ επίηεπμε 

ηεο έλσζεο.
52

 Σν ζέκα ηέζεθε θαη ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

νπφηαλ ν Θ. Θενδφηνπ, αθνχ αλαθέξζεθε ζηελ αιιεινγξαθία κε ηνλ ππνπξγφ, ζηελ νπνία 

ηνληδφηαλ φηη επέθεηλην αιιαγέο ζηνλ ηξφπν έγθξηζήο ηνπ, πξφηεηλε έλα ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα δηαδξακάηηδαλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ξφιν ζηελ εηνηκαζία ηνπ: ν 

πξνυπνινγηζκφο, αθνχ εηνηκαδφηαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε, λα ζπδεηείην ζε Δηδηθή 

Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ, έπεηηα λα ζηειιφηαλ ζην Λνλδίλν γηα έγθξηζε θαη ηειηθά λα 

παξνπζηαδφηαλ ζηελ Οινκέιεηα γηα ηελ ηειηθή ςήθηζή ηνπ. Με ηελ πξφηαζε δηαθψλεζαλ 

ηα νζσκαληθά κέιε, επεηδή δελ ελεκεξψζεθαλ, αιιά νχηε ιήθζεθαλ ππφςε ηα δηθά ηνπο 

αηηήκαηα. πσο αλέθεξε ν Irfan Effendi, ην πξφβιεκα έγθεηην ζην γεγνλφο φηη «νη 

Μνπζνπικάλνη θαη νη Έιιελεο Υξηζηηαλνί βνπιεπηέο νπδέπνηε ήξζαλ ζε ζπλελλφεζε γηα 

λα θαζνξίζνπλ ηηο εμνπζίεο ηνπ πκβνπιίνπ».
53

 Αληίζηνηρε ζηάζε ηήξεζαλ νη έιιελεο 

βνπιεπηέο ζηελ εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξηζζεπκάησλ, ζεσξψληαο φηη είραλ 

πξνηεξαηφηεηα άιιεο δαπάλεο, φπσο ζηε γεσξγία θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηνλίδνληαο φηη 

απηφ νθεηιφηαλ ζηελ απνπζία ζπλελλφεζήο ηνπο κε ηελ Κπβέξλεζε.
54

   

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλφδνπ απηήο είλαη ε πιήξεο ζχκπξαμε ησλ ηνχξθσλ 

βνπιεπηψλ κε ηνπο Βξεηαλνχο, ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ απαληνχζαλ νη ίδηνη, αληί ησλ 

ηειεπηαίσλ, ζηα ζρφιηα ησλ Διιήλσλ. Απηφ παξαηεξήζεθε ηφζν θαηά ηε πξναλαθεξζείζα 

ζπδήηεζε, ζηελ νπνία ππνζηήξημαλ ζε ηέηνην βαζκφ ηελ επίζεκε ζέζε, ψζηε ν Π. 

Κσλζηαληηλίδεο, κε εηξσληθφ χθνο, «ζπλεράξε ηνλ αμηφηηκν Αξρηινγηζηή γηαηί ην αμηφηηκν 

κνπζνπικαληθφ κέινο (ν πξνιαιήζαο Irfan Effendi) ηνλ απάιιαμε απφ ην βάξνο ηνπ λα 

ππεξαζπηζηεί ην λνκνζρέδην».
55

  

                                                             
51 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ αληηθψλεζε βι. TNA: CO69/29. πλεδξία 26-3-1913. Ζ εθεκεξίδα Αιήζεηα, 

«Πξν παληφο πεηζαξρίαλ», θ. 22-3-1913, κε αθνξκή ηελ θαηαςήθηζε ησλ ειιεληθψλ πξνηάζεσλ, επηζήκαλε 

ηε ιαλζαζκέλε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ ηα ειιεληθά κέιε. 
52 TNA: CO69/29. πλεδξία 26-3-1913. 
53 TNA: CO69/29. πλεδξία 13-5-1913. 
54 TNA: CO69/29. πλεδξίεο 13 θαη 14-5-1913. 
55 TNA: CO69/29. πλεδξία 26-3-1913. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



374 
 

Οη πςεινί ηφλνη πνπ επηθξάηεζαλ ζην πκβνχιην ζνξχβεζαλ ηνπο Βξεηαλνχο θαη 

νδήγεζαλ ηνλ πξνεδξεχνληα Αξρηγξακκαηέα λα δεηήζεη απφ ηα αηξεηά κέιε, φπσο 

κεηψζνπλ ηελ έληαζε ησλ αληηπαξαζέζεσλ, απφ ην θφβν έθξεμεο ζπγθξνχζεσλ ζην λεζί 

κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, έρνληαο ππφςε θαη ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ εθηφο 

ηεο Κχπξνπ. Εήηεζε ηδηαίηεξα λα απνθεχγνληαη ηνπνζεηήζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε 

«θπιεηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο», αθνχ απηέο ζα κεηαθέξνληαλ ζχληνκα 

εθηφο απηνχ. Σφζν νη νζσκαλνί, φζν θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο δηαβεβαίσζαλ ηνλ 

Αξκνζηεχνληα φηη ζα δηαηεξνχζαλ ήπηνπο ηφλνπο, κε ηνπο Έιιελεο λα θαηαζέηνπλ ζην 

πκβνχιην έγγξαθε δηαβεβαίσζή ηνπο φηη ζα απείραλ απφ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ιφγσ ησλ «παξνπζψλ ζπλζεθψλ θαη κε ηελ ειπίδα ξηδνζπαζηηθψλ 

αιιαγψλ ζηηο γεληθέο ππνζέζεηο ηνπ λεζηνχ».
56

 

 Δπίζεο, πξνθαιεί εληχπσζε φηη νη νζσκαλνί βνπιεπηέο δελ επαλέιαβαλ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αηηήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, εθηφο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ αχμεζε 

ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη δηακάρεο ζηα κηθηά ρσξηά. Υσξίο λα 

είλαη ηφζν απφιπηνο φζν ην πξνεγνχκελν έηνο ν ηνχξθνο ζπλάδειθφο ηνπ, ν Irfan Effendi, 

επηζπκψληαο πξνθαλψο λα κελ εμάςεη ηα πλεχκαηα, άθεζε αλνηθηφ ην ελδερφκελν νη 

δηακάρεο απηέο λα δεκηνπξγνχληαλ φρη ζηε βάζε θπιεηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά εμαηηίαο 

χπαξμεο θαθνπνηψλ αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο.
57

  

 Παξά ηε κεξηθή βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο, ε ζπλερήο ζπκκαρία βξεηαλψλ θαη 

ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, γηα θαηαςήθηζε ησλ ειιεληθψλ πξνηάζεσλ, πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ.
58

 Ζ δηακαξηπξία φηη αλ θαη απνηεινχζαλ ηα 4/5 ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπ λεζηνχ, νη απφςεηο ηνπο φρη κφλν δελ ιακβάλνληαλ ππφςε, αιιά θαηαςεθίδνληαλ 

νξγαλσκέλα απφ ηηο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο αθνπγφηαλ ζπρλά.
59

 Αληίζεηα, ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε, φηαλ αληηκεηψπηδε ηηο θνηλέο ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο, ζε δεηήκαηα, κε ηα 

νπνία δηαθσλνχζε, πξνρσξνχζε ζηελ απφζπξζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ, κε ηε 

δηθαηνινγία φηη αιινησλφηαλ ε θηινζνθία ηνπ. Ζ ηαθηηθή απηή πξνθαινχζε, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ηελ αληίδξαζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, ηα νπνία δήηεζαλ ηελ θαηάξγεζε απηήο 

ηεο δπλαηφηεηαο.
60

   Σελ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηφληζε, κε 

έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ν Η. Οηθνλνκίδεο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα αλέγεξζε 

θηεξίνπ γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Αλέθεξε φηη «πξέπεη λα απνθηεζεί κηα ζσζηή 

λνκνζεηηθή εμνπζία πξηλ λα απνθηεζεί θηήξην γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην», άπνςε κε 

                                                             
56 TNA: CO69/29. πλεδξία 27-3-1913. 
57 TNA: CO69/29. πλεδξία 28-3-1913. 
58 TNA: CO69/29. πλεδξία 1-4-1913. 
59 Βι. ελδεηθηηθά TNA: CO69/29. πλεδξία 23-5-1913. 
60 TNA: CO69/29. πλεδξία 1-4-1913. 
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ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη ν Θενδφηνπ. Σφληζε επίζεο φηη «δελ είλαη ην θηήξην πνπ ζα 

πξνσζνχζε ηα ζπκθέξνληα ηνπ λεζηνχ, αιιά ε αλαγθαία ειεπζεξία λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ». Οη νζσκαλνί βνπιεπηέο, φκσο, ηδηαίηεξα ν Irfan Effendi, δηαθψλεζαλ κε 

ηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ζε πνιηηηθφ, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν έληνλα θνξηηζκέλε. Με 

ηελ άπνςή ηνπο ζπκθψλεζε θαη ν Η. Κπξηαθίδεο, ηνλίδνληαο φκσο φηη ηα πλεχκαηα φμπλαλ 

νη ίδηνη νη Οζσκαλνί, νη νπνίνη αζρνινχληαλ αθφκα θαη κε ηελ παξακηθξή πνιηηηθή 

αλαθνξά.
61

   

 Οη θχξηεο λνκνζεηηθέο εξγαζίεο, παξά ηηο αξρηθέο αληηπαξαζέζεηο, θχιεζαλ ζε 

ήξεκνπο ηφλνπο. Οη ζπδεηήζεηο αλαιψζεθαλ ζε λνκηθά επηρεηξήκαηα, πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

έγθξηζε ζεκαληηθψλ λνκνζρεδίσλ. Απφ ηελ άιιε, ε πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

γηα απνθπγή ησλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ησλ αληεγθιήζεσλ εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ
62

  δελ είρε επηηπρία, θάηη πνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηε ζηάζε ησλ ηνπξθηθψλ 

κειψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, πέξα απφ θάπνηεο λχμεηο, ππάθνπζαλ ζηελ απαγφξεπζε ηνπ 

ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη δελ έζεζαλ ην ελσηηθφ αίηεκα.
63

 Σε ζηάζε απηή 

επηθξφηεζαλ θαη νη πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο,
64

 παξφηη, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλφδνπ, απαηηνχζαλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ κφλν κε ην ελσηηθφ 

αίηεκα εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
65

 Τπήξραλ βέβαηα θαη απηέο πνπ επέκελαλ φηη ε πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ιαλζαζκέλε θαη θαηαδηθαζηηθή γηα ηνλ θππξηαθφ ιαφ.
66

  

 Με ηε ιήμε ηεο ζπλφδνπ, ην θιίκα είρε αληηζηξαθεί. Οη δηαδφζεηο γηα ηελ ηχρε ηνπ 

λεζηνχ, ε νπνία ζπλδεφηαλ άκεζα πιένλ κε ηελ Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία,
67

 νδήγεζαλ ζε 

επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ βνπιεπηψλ γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ, ακθηζβεηψληαο 

αθφκα θαη ην ιατθφ ηνπο έξεηζκα. Απηφ ζπλέηεηλε ζηελ εηνηκαζία θαη απνζηνιή απφ ηνπο 

βνπιεπηέο ελφο αθφκα ππνκλήκαηνο, ζηηο 30-5-1913, ζέηνληαο, κε επηφηεξν ηξφπν απηή ηε 

θνξά, ην ελσηηθφ ηνπο αίηεκα.
68

 Δληνχηνηο, παξά ηελ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ 

(ην επφκελν έηνο ην λεζί ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο θηήζεηο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο), 

θαηά ηελ θξίζε απηή δηαθάλεθε ε δεκηνπξγία δχν πνιηηηθψλ ηάζεσλ ζην λεζί: Απφ ηε κηα 

                                                             
61 TNA: CO69/29. πλεδξία 15-5-1913. 
62 πσο αλέθεξε ε αζελατθή εθεκεξίδα Αθξφπνιηο ζε αληαπφθξηζή ηεο απφ ηε Λεκεζφ, «ηα γεληθά εζληθά 
ζπκθέξνληα απήηνπλ απφ ηελ Κχπξνλ πιήξε ππνηαγήλ εηο ηελ γεληθήλ εζληθήλ πνιηηηθήλ ηεο θηιίαο θαη 

επγλσκνζχλεο πξνο ηελ θηιειιεληθήλ Βξεηηαλίαλ. Ήην ινηπφλ αλαγθαίνλ λα ιείςε πάζα θξάζηο ε νπνία 

εδχλαην λα γελλήζε αληεγθιήζεηο πξνο ηνπο θπβεξλψληαο ή πνιηηηθήλ ζπδήηεζηλ νηαλδήπνηε»: ην «Ζ 

Κχπξνο πεξηκέλεη ην ραξκφζπλνλ άγγεικα», εθ. Αιήζεηα, 11-4-1913.  
63 Παξαηίζεηαη ζην Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 261-262. 
64 «Ζ πνιηηηθή πνξεία», εθ. Αιήζεηα, 19-4-1913. 
65 «Τπέξ ηεο Δλψζεσο θαη κφλνλ ππέξ απηήο» θαη «Ζ Κχπξνο εηο ηελ Διιάδα», Αιήζεηα, 8 θαη 15-3-1913. 
66

 Παξαηίζεηαη ζην Π. Παπαπνιπβίνπ, ζην ίδην, ζζ. 263-265, φπνπ αλαιχνληαη θαη νη αληίζεηεο απφςεηο. 
67 «Ζ αλαλέσζηο ηεο Κππξηαθήο πλζήθεο», εθ. Αιήζεηα, 17-5-1913 θαη «Νέα Κππξηαθή πλζήθε», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 11/24-5-1913. 
68 Δθ. Αιήζεηα, 31-5-1913. Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ, δχν κήλεο αξγφηεξα, επαλαιάκβαλε απιά ηελ 
απξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ, «Σν πνιηηηθφλ θαζεζηψο 

ηεο λήζνπ», εθ. Αιήζεηα, 2-8-1913.  
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ήηαλ ν αξρηεπίζθνπνο θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη, ππαθνχνληαο ζηηο πξνηξνπέο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, αθνινπζνχζαλ ήπηα πνιηηηθή γηα ην ελσηηθφ δήηεκα, θαη απφ 

ηελ άιιε κηα νκάδα δεκνζηνγξάθσλ-πνιηηεπηψλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Φίιην Εαλλέην, 

δεηνχζαλ ηελ άκεζε ππνβνιή ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο. Απηφ δήισλε, φπσο ν Π. 

Παπαπνιπβίνπ επηζεκαίλεη, ηελ απνπζία πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη ραξηζκαηηθνχ εγέηε (ν 

αξρηεπίζθνπνο Κχξηιινο Β΄ δελ κπνξνχζε λα επσκηζηεί απηφ ην ξφιν), αιιά θαη ζηελ 

ραιάξσζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πνιηηεπηψλ.
69

 Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ 

αξκφδνπζα πνιηηηθή πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί απφ ηνπο βνπιεπηέο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ζπλφδνπ.
70

   

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1914, άξρηζε κε ηνλ, ηειεπηαίν, ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Goold-

Adams. ε απηφλ, αθνχ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ιήμε ησλ πνιεκηθψλ 

αλακεηξήζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ, 

πνπ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην, αλαθέξζεθε 

επηγξακκαηηθά ζηα «δηάθνξα δεηήκαηα πνπ έηπραλ ηεο πξνζνρήο ηεο Κπβέξλεζεο» θαηά 

ην πξνεγεζέλ έηνο. Πέξαλ ηνχησλ, ν Αξκνζηήο δεζκεχηεθε φηη ζα παξνπζίαδε ηελ έθζεζε 

πνπ εηνίκαζαλ νη εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε πνπ έθηαζαλ ζην λεζί ην 

πξνεγνχκελν έηνο, θαη δήισζε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα θαηάξγεζε ηνπ Αθξηδηθνχ Σακείνπ.
71

 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνγξακκάηηδε ζηελ θπβεξλεηηθή κεραλή, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο, έλα δηαρξνληθφ αίηεκα ησλ 

βνπιεπηψλ, αιιά θαη, ε έκκεζε παξαδνρή φηη ε ζχκπηπμε ηνπ Γεσξγηθνχ θαη ηνπ Γαζηθνχ 

Σκήκαηνο ήηαλ ιαλζαζκέλε, πξνηείλνληαο ην δηαρσξηζκφ ηνπο θαη πάιη.
72

  

 Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο εηνηκάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 

1914. Γχν απφ ηα κέιε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο δελ ην ππέγξαςαλ, αθνχ δηαθσλνχζαλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξφλνηεο, φπσο ζα θαλεί πην θάησ. Σηο αλεζπρίεο ηνπο πξνζπάζεζε λα 

δηαζθεδάζεη ν Αξρηγξακκαηέαο, αλαθέξνληαο φηη ην πξνζρέδην ήηαλ απιά ε βάζε γηα 

ζπδήηεζε, ζηελ νπνία ηα κέιε, κέζσ ησλ πξνζζεθψλ ηνπο, ζα έδηλαλ ηελ ηειηθή κνξθή 

ηεο αληηθψλεζεο. πσο είπε ραξαθηεξηζηηθά, «ζηελ Ακεξηθή ππάξρεη κηα κεραλή, ζηελ 

νπνία εηζάγεηαη έλα γνπξνχλη απφ ηε κηα πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε βγαίλνπλ ινπθάληθα», 

ππνλνψληαο φηη αλέκελε παξφκνηεο αιιαγέο θαη ζην πξνζρέδην. Σέινο, ν Αξκνζηήο, 

πηζαλφλ γηα λα απνθχγεη ηηο αληηπαξαζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, έδσζε ηελ 

ειεπζεξία ζηα κέιε θάζε θνηλφηεηαο μερσξηζηά λα πξνηείλνπλ παξαγξάθνπο κε ηηο 

                                                             
69 Παξαηίζεηαη ζην Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 271-283. 
70 «Ζ επζεία νδφο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/21-3-1914. 
71 Ζ πξφζεζή ηνπ εληζρχζεθε θαη κε ζρεηηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ην πκβνχιην, TNA: 
CO69/30. πλεδξία 18-5-1914.  
72 TNA: CO69/30. πλεδξία 24-3-1914. 
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«επηζπκίεο ή αηζζήκαηά» ηνπο νη νπνίεο ζα είραλ ηε ζηήξημε ηεο Κπβέξλεζεο γηα λα 

εγθξηζνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Goold-Adams επαλέθεξε ζε ηζρχ κηα κέζνδν, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην παξειζφλ θαη θξίζεθε σο ιαλζαζκέλε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

βνπιεπηέο θάζε θνηλφηεηαο (θαη απηφ ίζρπε θπξίσο γηα ηνπο Σνχξθνπο) ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηε δηθή ηνπο αληηθψλεζε, θαηαπαηψληαο έηζη ηα δηθαηψκαηα ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη εμηζψλνληάο ηελ κε ηε κεηνςεθία, φπσο αλέθεξε ν Θενδφηνπ, ν νπνίνο 

ραξαθηήξηζε ηε λέα κέζνδν σο «ιαλζαζκέλε θαη άδηθε».
73

  

 ε απηά ηα πιαίζηα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αληηθψλεζεο, ν Θενδφηνπ πξφηεηλε ηελ 

εηζαγσγή παξαγξάθνπ, ε νπνία δεηνχζε ηελ απφδνζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα, σο 

απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ ζηα Βαιθάληα, κε βάζε ηελ ηζρχ ησλ δηθαίσλ ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ θαη ην ζεβαζκφ ηνπ δηθαίνπ ησλ εζλνηήησλ. Γηεπθξίληζε φηη ε 

επηζπκία απηή ησλ 4/5 ηνπ πιεζπζκνχ νθεηιφηαλ «ζηα εζληθά θαη παηξησηηθά αηζζήκαηα» 

ηνπο θαη φρη ζε νπνηαδήπνηε δπζαξέζθεηα απφ ηελ θαηνρηθή δχλακε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζή ηνπ φηη αθφκα θαη «αλ ήηαλ πηζαλφλ λα θάλνπλ θάζε Έιιελα 

Κχπξην ιφξδν, δελ ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα αθαηξέζνπλ απφ ηελ θαξδηά ηνπ ηελ επιάβεηα 

πξνο ηε κεηέξα - παηξίδα ή ηα εζληθά ηνπο αηζζήκαηα». πσο ήηαλ αλακελφκελν, ηελ 

πξφηαζε ηνπ Θενδφηνπ ππνζηήξημαλ ηα ειιεληθά κέιε. Αληίζεηα, ν Irfan Bey, αληέδξαζε, 

«φπσο ζα αληηδξνχζε θαη ε ίδηα ε Διιάδα», φπσο δήισζε, αθνχ ην λεζί ζα ήηαλ επηπιένλ 

βάξνο γηα απηή. Έηζη, ζε κηα ηδηαίηεξα πξνθιεηηθή δήισζε, θαη έρνληαο ππφςε, φπσο ν 

ίδηνο αλέθεξε, ηηο αλάγθεο ηεο Διιάδαο ζε ρξήκαηα θαη πξνζηαζία, πξφηεηλε «αληί λα 

πξνζαξηεζεί ε Κχπξνο ζηελ Διιάδα, λα πξνζαξηεζεί ε Διιάδα ζηελ Κχπξν». Ζ 

αληίδξαζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ ζηεξίρηεθε, πέξα απφ ην επηρείξεκα ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

1878, θαη ζηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη επηθξαηνχζε ζηελ 

Διιάδα, ε νπνία κφιηο εμήιζε απφ κηα δηεηή ληθεθφξα πνιεκηθή ζχξξαμε, κε ηνλ Eyioub, 

λα αλαθέξεη φηη εηνίκαζε θαη ν ίδηνο παξφκνηα παξάγξαθν κε ηηο επηζπκίεο ησλ 

κνπζνπικάλσλ βνπιεπηψλ.
74

 Σελ πξφηαζε ηνπ Θενδφηνπ θαηαςήθηζαλ θαη ηα επίζεκα 

κέιε, παξφηη ν Αξκνζηήο, ζε θαη’ ηδίαλ ζπλάληεζε κε ηνλ Θενδφηνπ, ηνπ είρε δειψζεη φηη 

ηα βξεηαληθά κέιε ζα ηε ζηήξηδαλ.  

ε κηα πξψηε, ελ ζεξκψ αληίδξαζε ζηε βξεηαληθή ζηάζε, ηα ειιεληθά κέιε 

δήισζαλ φηη δελ ζα επέηξεπαλ ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, 

θαηαςεθίδνληαο ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο. Δληνχηνηο, θαηά ηελ ακέζσο επφκελε 

ζπλεδξία, ζπκκεηείραλ θαλνληθά ζηηο εξγαζίεο, πξνθαλψο αθνχ επηζπκνχζαλ λα εγθξηζεί 

                                                             
73 TNA: CO69/30. πλεδξία 1-4-1914.   
74 TNA: CO69/30. πλεδξία 1-4-1914. Ο ιφγνο πνπ ην δήηεκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία ήηαλ γηαηί ν ίδηνο ν 
Θενδφηνπ δηαθσλνχζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, κε ηηο ρσξηζηέο παξαγξάθνπο απφ ηηο δχν 

θνηλφηεηεο.   
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ε πέκπηε παξάγξαθνο (πνπ αθνξνχζε ηελ απάληεζε ηεο Κπβέξλεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ 

Διιήλσλ γηα επξχηεξεο ζπληαγκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμνπζίεο), ε νπνία θαη ζπδεηήζεθε 

επί καθξφλ. Με ηελ εηζαγσγή ηεο δηαθψλεζε ν Irfan Bey, ζεσξψληαο φηη νη θάηνηθνη δελ 

ήηαλ έηνηκνη γηα απηή ηελ παξαρψξεζε. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο φκσο, φπσο απνθαιχθζεθε 

απφ ην ζπλάδειθφ ηνπ Hami Bey, ήηαλ ν θφβνο ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο, ε νπνία ζα 

έραλε «ηηο ζσζηέο ηζνξξνπίεο» πνπ επηβιήζεθαλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Οη ηνπνζεηήζεηο 

ησλ δχν ηνχξθσλ βνπιεπηψλ επέθεξαλ ηελ αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ηφληδαλ φηη ηα αηηήκαηα απηά ηέζεθαλ ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αγγιηθήο 

θαηνρήο, θαη, κέρξη ελφο ζεκείνπ, ζπκθσλνχζαλ κε απηά θαη νη πξνθάηνρνη ησλ 

νζσκαληθψλ κειψλ, ελψ ε «αξρή ηεο πιεηνςεθίαο» ιεηηνπξγνχζε ήδε ζηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηα, φπνπ νη Σνχξθνη ζπλέρηδαλ λα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Παξά ηελ εηζαγσγή ηεο 

παξαγξάθνπ κε ηηο ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο, νη έιιελεο βνπιεπηέο δελ ςήθηζαλ ππέξ 

ηεο έγθξηζεο ηεο αληηθψλεζεο αληηδξψληαο ζηε ζηάζε ησλ βξεηαλψλ βνπιεπηψλ απέλαληη 

ζην ελσηηθφ αίηεκα, φπσο είραλ δειψζεη πξνεγνπκέλσο.
75

 Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν 

Θενδφηνπ δήηεζε απφ ηνλ Αξκνζηή φπσο ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ γηα ηελ αληηθψλεζε 

θνηλνπνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν ζην ππνπξγείν. Ο Αξκνζηήο, ν νπνίνο είρε δηαπηζηψζεη ην 

ερζξηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πκβνχιην αλάκεζα ζηα ειιεληθά κέιε απφ ηε κηα 

θαη ηα νζσκαληθά θαη επίζεκα κέιε απφ ηελ άιιε, πξνζπάζεζε λα θαηεπλάζεη ηα 

πλεχκαηα, εθθξάδνληαο ηελ ειπίδα φηη ε δηαθσλία απηή δελ ζα επεξέαδε ηηο πεξαηηέξσ 

εξγαζίεο, ελψ δεζκεχηεθε γηα ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ πξαθηηθψλ ζην Λνλδίλν.
76

  

Σα ειιεληθά κέιε θαηαςήθηζαλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζηεξηδφκελνη θπξίσο ζην επηρείξεκα φηη ηα αηξεηά κέιε δελ ζπκκεηείραλ 

ζηελ εηνηκαζία ηνπ, θάηη πνπ απνηεινχζε θαη δηαρξνληθφ ηνπο αίηεκα. Δπηπξφζζεηα, 

αληέδξαζαλ θαη ζην γεγνλφο φηη νη απμήζεηο, επίζεο πάγηφ ηνπο αίηεκα, πνπ 

παξαρσξήζεθαλ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο ήηαλ δπζαλάινγεο αλάκεζα ζηνπο 

πςειφβαζκνπο θαη ρακειφκηζζνπο.
77

 Με ην ηειεπηαίν αίηεκα ζπκθψλεζαλ θαη νη δχν 

νζσκαλνί βνπιεπηέο (Hami Bey θαη Dr. Eyioub), νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ φκσο ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ εγθξίζεθε κε ηηο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηε 

ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή.
78

     

Σν ζέκα ηεο έλσζεο ηέζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηνλ 

Αξκνζηή. Ζ επξεία ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, 

                                                             
75 Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε βι. TNA: CO69/30. πλεδξίεο 1 θαη 2-4-1914.   
76 TNA: CO69/30. πλεδξία 3-4-1914.   
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ηνπο έδσζε ην δηθαίσκα λα δηεθδηθνχλ ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, φρη ιφγσ ηεο 

αληηβξεηαληθήο ηνπο πνιηηηθήο, αιιά, αληίζεηα, ζηεξηγκέλνη ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ εζλνηήησλ. Ζ αληίζεζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ 

βαζηδφηαλ ζηελ επηβίσζε ηεο κεηνλφηεηαο ηνπο ζην λεζί, ζηελ αδηαθνξία πνπ επεδείθλπαλ 

νη Έιιελεο γηα απηνχο, αιιά θαη ζηε ζπλζήθε ηνπ 1878, ε νπνία, φπσο ηζρπξίδνληαλ, 

απέθιεηε ηελ Κχπξν απφ ηηο πξφλνηεο ηεο πνιηηηθήο ησλ Βξεηαλψλ ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ησλ εζλνηήησλ, αθνχ ην λεζί παξαρσξήζεθε θαη δελ θαηαθηήζεθε. Οη Έιιελεο ηφληζαλ 

φηη ε αξρή ησλ εζλνηήησλ, αιιά θαη ηεο πιεηνςεθίαο φξηδαλ ηελ επηβνιή ηεο 

πιεηνςεθνχζαο θνηλφηεηαο έλαληη ησλ κεηνλνηήησλ, νη επηζπκίεο ησλ νπνίσλ ζα γίλνληαλ 

ζεβαζηέο, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα ππεξηζρχζνπλ. Οη Οζσκαλνί επαλέιαβαλ, ηέινο, ην 

αίηεκά ηνπο γηα επηζηξνθή ηνπ λεζηνχ ζηνλ «λφκηκν ηδηνθηήηε» ηνπ ζε πεξίπησζε 

εγθαηάιεηςεο ηνπ απφ ηε Βξεηαλία, αθνχ απηφ επέβαιιε θαη ε πλζήθε ηνπ 1878. 

Παξφια απηά, ηφζν ηα ειιεληθά, φζν θαη ηα κνπζνπικαληθά κέιε δήισζαλ ηελ 

εηνηκφηεηά ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ λεζηνχ.
79

 

Οη ηφλνη εληάζεθαλ κε αλαθνξέο ζηνπο πξφζθαηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο. Ο 

Irfan Bey έκκεζα θαηεγφξεζε θαη ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία δελ επέβαιε απζηεξά 

ην λφκν πεξί Οπδεηεξφηεηαο θαη επέηξεςε ζηνπο Έιιελεο λα ηνλ παξαβηάζνπλ. Ζ 

απάληεζε ηνπ Η. Κπξηαθίδε ήηαλ φηη ε Κχπξνο ζπκκεηείρε ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ 

Διιεληζκνχ γηα ειεπζεξία, αθφκα θαη ζηηο 17 εμεγέξζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1821, αιιά θαη ζε φζεο αθνινχζεζαλ. Δπηπξφζζεηα, ν νζσκαλφο 

βνπιεπηήο ακθηζβήηεζε αθφκα θαη ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Κχπξνπ, ζεσξψληαο ηελ 

βελεηηθή, κε ηνλ Κπξηαθίδε λα απαληά φηη ην λεζί απνηθήζεθε πξψηα απφ Έιιελεο, θαη 

παξφηη ην θαηέιαβαλ δηάθνξνη θαηαθηεηέο, άθεζαλ κφλν κεξηθά θαηάινηπα, κε ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν λα ππεξηζρχεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή πάλησο ε νπδεηεξφηεηα κε ηελ 

νπνία νη Βξεηαλνί θαη ηδηαίηεξα ν Αξκνζηήο αληηκεηψπηζαλ ηελ έληνλε απηή ζπδήηεζε, 

ρσξίο λα παξέκβνπλ θαζφινπ, παξά ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην θιίκα 

ήηαλ «πνιεκηθφ». Πηζαλφλ ε πφισζε απηή λα ήηαλ θαη ε ελδφκπρε επηζπκία ησλ 

βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ, αθνχ, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, κε ηελ ειάρηζηε αλαθνξά εθηφο 

ζέκαηνο, ν Αξκνζηήο επελέβαηλε θαη επαλέθεξε ηελ ηάμε.
80

 

Παξάιιεια κε ηελ αληηπαξάζεζε γηα ην ελσηηθφ αίηεκα, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο 

αληηδξνχζαλ θαη ζηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ειεπζεξηψλ, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπο γηα θαηαπίεζε απφ ην ζχλνηθφ ηνπο ζηνηρείν. Με ηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα, ε πξνζηαζία πνπ ηνπο παξείραλ ηα θπβεξλεηηθά κέιε ήηαλ 
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ηθαλνπνηεηηθή θαη πηζαλή κεηαβνιή ζα επεξέαδε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ήδε, θαη ελψ 

ππήξρε ε δηαζθάιηζε απφ ηελ Κπβέξλεζε, νη Έιιελεο θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ νξηζκέλεο 

– ειάρηζηεο φπσο ν Hami Bey παξαδέρηεθε- «αδηθίεο ζε βάξνο ηνπο», φπσο ήηαλ ν κε 

δηνξηζκφο κνπζνπικάλσλ εθηηκεηψλ ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, επηρείξεκα πνπ απέθξνπζαλ 

νη έιιελεο βνπιεπηέο. Σέινο ζηηο έληνλεο ζπδεηήζεηο έζεζε ε πξφηαζε ηνπ Η. Οηθνλνκίδε 

γηα αλαβνιή ησλ ζπδεηήζεσλ ιφγσ ησλ ενξηψλ ηνπ Πάζρα, κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη 

ν –κεηξηνπαζέζηεξνο ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ- Dr. Eyioub, ζεσξψληαο ηδαληθή ηελ 

δηαθνπή γηα λα επαλέιζεη ε εξεκία θαη ε ελφηεηα αλάκεζα ζηνπο βνπιεπηέο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ κε ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ.
81

 Σν δήηεκα επαλήιζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε γηα ην ζρεηηθφ θνλδχιη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε ηνπο βνπιεπηέο λα 

επαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα επηρεηξήκαηα, θαη ηειηθά λα εγθξίλεηαη παξά ηηο αξλεηηθέο 

ςήθνπο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.
82

  

Σν δήηεκα ηεο επηβνιήο λφκσλ κε δηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ, ρσξίο δειαδή 

επεμεξγαζία θαη ζπδήηεζε απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ηέζεθε μαλά. Ζ ζρεηηθή 

λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηνλ Θενδφηνπ, είρε θαηαζηεί αλελεξγή, κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ ζψκαηνο πνπ ήηαλ αξκφδην γηα ηε λνκνπαξαζθεπή, κε 

απνηέιεζκα ν Αξκνζηήο λα επηβάιιεη λφκνπο, ρσξίο λα ιακβάλεη ηηο απφςεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ αηξεηψλ κειψλ. Με ηελ έλζηαζε ηνπ έιιελα βνπιεπηή ζπκθψλεζε θαη ν 

Αξκνζηήο, ν νπνίνο φκσο ζεψξεζε φηη, κε ηελ ππάξρνπζα κνξθή ην πκβνχιην είρε ηηο 

δπλαηφηεηεο λα επεμεξγαζηεί ηέηνηνπο λφκνπο, αιιά δελ ήζειε λα ζεζκνζεηήζεη απηή ηε 

κέζνδν, πνπ δελ ππήξρε ζε θακηά άιιε απνηθία. Δμάιινπ, φπσο αλέθεξε, αλ νη αηξεηνί 

βνπιεπηέο δηαθσλνχζαλ κε ηηο πξφλνηεο θάπνηνπ δηαηάγκαηνο, κπνξνχζαλ λα θαηαζέζνπλ 

ζρεηηθφ ςήθηζκα ζην πκβνχιην. Δληνχηνηο δεζκεχηεθε φηη, πξηλ ηελ έγθξηζε 

νπνηνπδήπνηε δηαηάγκαηνο, ζα ην θαηέζεηε ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην γηα εμέηαζε.
83

  

Μηα δηαρξνληθή πξνζπάζεηα ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ ήηαλ ε απνζχλδεζε ηεο 

ρνξεγίαο απφ ην θφξν ππνηειείαο. Έηζη, ν Irfan Bay πξφηεηλε ε ρνξεγία ησλ 50 ρηιηάδσλ 

ιηξψλ λα αθαηξεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πκβνπιίνπ, θαη ε δηαρείξηζή ηεο λα παξαρσξεζεί ζηελ Κπβέξλεζε γηα αχμεζε ησλ 

κηζζψλ θαη παξαγσγηθά έξγα. Με απηή δηαθψλεζαλ, πέξαλ ησλ ειιήλσλ κειψλ, θαη ν 

νκφζξεζθφο ηνπ, βνπιεπηήο Eyioub, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη κηα ηέηνηα 

πξφηαζε κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί κφλν σο αζηείν. Ζ κεηξηνπάζεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

δηαθάλεθε θαη φηαλ ν Λαλίηεο δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ ειιηπή ηαρπδξνκηθή ζχλδεζε ησλ 
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ρσξηψλ, κε ηνλ Κπξηαθίδε λα ζπγθξίλεη ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ κε ηε άκν, φπνπ φια 

ηα ρσξηά είραλ ηειεθσληθή ζχλδεζε, θάηη πνπ πξνγξακκαηηδφηαλ θαη ζηελ Κξήηε. Σφηε ν 

Eyioub αλέθεξε εηξσληθά φηη «ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην πνπ παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ 

ηνπο ζα ππάξρνπλ ζχληνκα αεξφπινηα θαη αεξνπιάλα ζην λεζί, θαη δελ ζα ππάξρεη ηφηε 

αλάγθε γηα ηειέθσλα θαη ηειεγξαθεία γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ».
84

   

Ζ γεληθφηεξε πξνζθφιιεζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ ζηνπο βξεηαλνχο, ηδηαίηεξα 

ζε πξνηάζεηο ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αθφκα θαη ζε δεηήκαηα πνπ πηζαλφλ λα 

έπιεηηαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ Κππξίσλ ζπλερίζηεθε. Πέξαλ ηεο 

ππεξςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ νπνίν θαηαςήθηζαλ νη Έιιελεο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, αθνχ δελ ιακβάλνληαλ ππφςε νη απφςεηο ηνπο, θαηαςήθηζαλ επίζεο, 

αλάκεζα ζε άιια, ην ςήθηζκα θαηά ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ Γηεπζπληή Γεσξγίαο, ν νπνίνο δελ 

θαηείρε ηα απαξαίηεηα επηζηεκνληθά πξνζφληα, κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο (ν Irfan Bey 

ζεσξνχζε ηελ επίζεζε πξνζσπηθή, ελψ ν κεηξηνπαζήο Eyioub δήηεζε πίζησζε ρξφλνπ γηα 

λα θξηζεί ν λένο Γηεπζπληήο).
85

 Γεληθά, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ειιεληθψλ 

κειψλ ζηα ππφ κειέηε λνκνζρέδηα, νη νζσκαλνί βνπιεπηέο ςήθηζαλ αληίζεηα, ζε 

ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνπο Βξεηαλνχο, κε απψηεξν ζηφρν λα κελ εηζαρζνχλ νη πξνηάζεηο 

ησλ πξψησλ.
86

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε Κπβέξλεζε 

δήηεζε απφ ηα αηξεηά κέιε λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, γηα λα βνεζεζεί ζηε 

ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ηεο. Οη έιιελεο βνπιεπηέο, κέζσ ηνπ Ληαζίδε, ηφληζαλ φηη δελ ζα 

δέρνληαλ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα βηβιία ηνπο. 

Θεσξνχζαλ φηη ην Σκήκα Παηδείαο δελ έπξεπε λα δξα αλεμάξηεην αιιά λα εθηειεί ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, ελψ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα απηνχο ήηαλ ε 

θαηάξγεζε ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε κηα έκκεζε 

κνξθή θνξνινγίαο γηα ηελ παηδεία. Σέινο, ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ θαζήθνλ ηεο θπβέξλεζεο 

λα θαιχπηεη θαηά ην ήκηζπ ηα έμνδα πνπ δαπαλνχληαλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε, νη 

νζσκαλνί βνπιεπηέο, κέζσ ηνπ Irfan Bey, ζεσξνχζαλ σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ηελ αιιαγή ηεο δνκήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, ηφζν ησλ επαξρηαθψλ, φζν θαη ησλ ηνπηθψλ. Με ηε ζεηξά ηνπ 

ν Αξρηγξακκαηέαο θαηέζεζε ηηο απφςεηο ηεο Κπβέξλεζεο, φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ απφ 
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Τπήξραλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αηξεηά κέιε ςήθηδαλ απφ θνηλνχ γηα ηελ απνθπγή έγθξηζεο ή 

εηζαγσγήο πξνο κειέηε λνκνζρεδίσλ, πνπ ζα επέθεξαλ θαηάθνξε αδηθία, φπσο ηφληδαλ, ζηνπο θαηνίθνπο, 
φπσο ήηαλ ην λνκνζρέδην γηα ηνπο ζθχινπο, αιιά θαη γηα ηηο θαθφβνπιεο δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο. TNA: 

CO69/30. πλεδξίεο 27 θαη 29-5-1914 θαη 4-6-1914.     
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ηνπο μέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο. Ο κφλνο έιεγρνο πνπ επηζπκνχζε λα έρεη, σο 

αληηζηάζκηζκα ηεο πιήξνπο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ επηβνιήο λέαο 

θνξνινγίαο, ήηαλ ν δηνξηζκφο θαη απφιπζε ησλ δαζθάισλ: «[…] αλ ε Κπβέξλεζε ζα 

πιήξσλε ην κηζζφ ελφο πξνζψπνπ, ήηαλ θαζήθνλ ηεο λα ειέγρεη αλ αζθεί ηα θαζήθνληά 

ηνπ ηθαλνπνηεηηθά». ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο, ν Θενδφηνπ παξνπζίαζε κηα επηζηνιή 

ηνπ Wolseley πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ε νπνία θαηά ηνλ έιιελα βνπιεπηή απνδείθλπε 

ηελ πξφζεζε ηεο Κπβέξλεζεο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο αξσγήο λα ειέγρεη ηελ εθπαίδεπζε, 

φπσο θαη ηελ «ειιεληθή πξνπαγάλδα» κέζσ απηήο, δηαπίζησζε πνπ απέξξηςαλ νη 

βξεηαλνί αμησκαηνχρνη. Σειηθά, απνθαζίζηεθε ε Κπβέξλεζε λα βνεζνχζε νηθνλνκηθά ηελ 

εθπαίδεπζε, ρσξίο λα ηίζεηαη ε πξνυπφζεζε νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ.
87

  

Οη πξνζέζεηο ησλ ηξηψλ νκάδσλ - ζπληειεζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ δηαθάλεθαλ 

μεθάζαξα ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ζηα αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ (ηδηαίηεξα γηα ηελ αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εδξψλ κε ηελ ηζάξηζκε αχμεζε θαη 

ησλ επηζήκσλ) φπσο αλαθέξζεθε θαη αιινχ. Οη Βξεηαλνί θαη νη Οζσκαλνί επηζπκνχζαλ 

ηε δηαηήξεζε ηνπ status quo, κε ηνπο πξψηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηππηθά ηελ αξρή ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζην λεζί, κε απψηεξφ ηνπο ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ 

ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνχ, κέζσ ηεο δηαηψληζεο ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ ειιήλσλ 

κε ηνπο ηνχξθνπο θαη βξεηαλνχο βνπιεπηέο. Οη νζσκαλνί, νη νπνίνη ζηήξηδαλ ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο ζην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο παξέκελε ππφ νζσκαληθή θαηνρή θαη φηη ε 

πλζήθε ηνπ 1878 δελ επέηξεπε παξαρψξεζε πεξαηηέξσ πξνλνκίσλ ζηνπο Έιιελεο, 

θνβφληνπζαλ ηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ, δηαβεβαηψλνληαο, εκκέζσο, γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο Βξεηαλνχο. Σέινο, νη Έιιελεο, φπσο νη ίδηνη 

αλέθεξαλ, δηαρψξηδαλ ην ελσηηθφ αίηεκα απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο, 

αθνχ κέζσ απηψλ ζα επεξρφηαλ ε αλάπηπμε ζην λεζί. Θεσξνχζαλ «ζπληαγκαηηθή 

παξαδνμφηεηα» ηελ επηβνιή ησλ απφςεσλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ πιεηνςεθία, ελψ ε 

επηζπκία γηα πεξηζζφηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα επηβαιιφηαλ απφ ηελ πλεπκαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ησλ θαηνίθσλ.
88

 

Ζ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ζηα ελ ιφγσ αηηήκαηα νδήγεζε ζηε ζχγθιεζε 

Παγθχπξηαο πλέιεπζεο ζηελ Αξρηεπηζθνπή, γηα λα θαζνξηζηεί εληαίν πξφγξακκα 

δξάζεο.
89

 Απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή λένπ ππνκλήκαηνο κέζσ ηνπ Αξκνζηή πξνο ην 

ππνπξγείν, φπνπ λα δειψλνληαλ θαη πάιη νη εζληθνί πφζνη ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ, αιιά 

θαη ε απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο πξνο ην Βαζηιηά ηεο Αγγιίαο, φπνπ, αθνχ αλαθέξνληαλ 

                                                             
87 TNA: CO69/30. πλεδξίεο 21, 22 θαη 26-5-1914.   
88 Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε βξίζθεηαη ζην TNA: CO69/30. πλεδξία 9-6-1914.   
89 «Ζ Παγθχπξηνο πλέιεπζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 17/30-5-1914 
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ζηα 50 ρξφληα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο Δπηαλήζνπ απφ ηε Βξεηαλία ζηελ Διιάδα, ζα 

εμέθξαδαλ ηελ ειπίδα γηα αλάινγε επαλάιεςε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ.
90

 

Παξάιιεια, απνθαζίζηεθε θαη ε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ έλσζε κε ηελ 

Διιάδα, ην νπνίν φκσο, παξά ηηο αξρηθέο ζεηηθέο αληηδξάζεηο, εμαηηίαο ηεο λέαο 

απνγνεηεπηηθήο ιαθσληθήο απάληεζεο ηνπ ππνπξγνχ, φηη δελ επέθεηην νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε, δελ νινθιεξψζεθε.
91

   

Ζ έθξεμε ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζην αληίζεην 

ζηξαηφπεδν απφ ηε Βξεηαλία νδήγεζε ζηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζην αγγιηθφ ζηέκκα 

θαη ζηελ αθχξσζε ηεο Κππξηαθήο πλζήθεο ηνπ 1878.
92

 Απηφ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ θαη αλππνκνλεζία ζηνπο Έιιελεο ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη 

ζεψξεζαλ ηελ πξνζάξηεζε σο ηνλ «ηειεπηαίν ζηαζκφ», πξηλ απφ ηελ έλσζε.
93

 Έηζη, 

παξαδφζεθε θαη πάιη ππφκλεκα απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν θαη ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο πξνο 

ηνλ ππνπξγφ, ζην νπνίν αθνχ ηφληδαλ ηε ζπκπάζεηα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ πξνο ηνλ αγψλα 

πνπ αλέιαβε ε Μεγάιε Βξεηαλία, «ζθνπνχληα ηελ εδξαίσζηλ ηεο εηξήλεο θαη πξνφδνπ ελ 

ησ θφζκσ δηά ηεο θαζηεξψζεσο σο ππεξηάηεο εζηθήο αξρήο δηεπνχζεο ηαο δηεζλείο 

ζρέζεηο, ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηελ ειεπζεξίαλ ησλ ιαψλ, νζνλδήπνηε κηθξάλ θαη αλ 

θαηέρνπζηλ νχηνη ππφ ηνλ ήιηνλ ζέζηλ», δεηνχζαλ ηε κεηαπνιεκηθή απφδνζε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ Διιάδα.
94

 Αληίζηνηρα, νη Σνχξθνη απέζηεηιαλ δηθφ ηνπο ππφκλεκα, κε ην νπνίν 

δεηνχζαλ λα παξακείλεη αγγιηθή θηήζε ην λεζί θαη κεηαπνιεκηθά, αθνχ ηζρπξίδνληαλ φηη 

πηζαλή έλσζή ηνπ κε ηελ Διιάδα ζα «απνβή θαηαζηξεπηηθή» γηα απηνχο, ζπλέρηζαλ 

δειαδή ηελ πνιηηηθή απνηξνπήο ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ.
95

    

Ζ πξνζάξηεζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άθημε ηνπ λένπ Αξκνζηή ζην λεζί Sir John 

Clauson, άξηζηνπ γλψζηε ησλ ζπλζεθψλ ζην λεζί, αθνχ δηεηέιεζε Αξρηγξακκαηέαο γηα 

κηα πεληαεηία (1906-1911) επέβαιε ηελ αξγνπνξεκέλε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ. Ο λένο Αξκνζηήο, ζηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν γηα ην 1915 εμέθξαζε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ χζηεξα απφ ηξηάκηζη ρξφληα θαη ηελ πξφνδν πνπ 

                                                             
90 Παξαηίζεληαη ζην «Ηζηνξηθή Δπίζθεςηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 24/6-6-1914. 
91 Γηα ηηο πξψηεο ζεηηθέο αληηδξάζεηο γηα ην δεκνςήθηζκα βι. «Ζ Φσλή ηνπ Λανχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 

28/11-7-1914. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ βι. «Σν Κππξηαθφλ δήηεκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 12/25-7-

1914. Γηα ηε καηαίσζε ησλ δεκνςεθηζκάησλ βι. Νηθφιανο Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα Εήλσλ, έηνο 

Β΄, 1918, Λεπθσζία 1918, ζει. 71.  
92 Σν ζρεηηθφ Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, The Cyprus Gazette 

(Extraordinary), αξ. 1136, 5-11-1914. Βι. θαη ηελ αλαδεκνζίεπζή ηνπ, «Δπίζεκα έγγξαθα»,  εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 25/7-11-1914.  
93

 Βι. ελδεηθηηθά, «Δπί ηε πξνζαξηήζεη», εθ. Αιήζεηα, 31-10-1914, «Ο ηειεπηαίνο ζηαζκφο» θαη «Καηνρή- 

Πξνζάξηεζηο-Έλσζηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 1/14-11-1914 θαη 8/21-11-1914 αληίζηνηρα. 
94 «Οη βνπιεπηαί παξά ησ Αξκνζηή», εθ. Αιήζεηα, 31-10-1914 θαη «Οη εζληθνί πφζνη ηεο Κχπξνπ», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 1/14-11-1914. Ζ απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ιήθζεθε αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη δήισλε 
απιψο ηε ιήςε ηνπ ππνκλήκαηνο, «Ζ απάληεζηο», εθ. Αιήζεηα, 1-1-1915. 
95 «Σν πξνο ηνλ ππνπξγφλ ππφκλεκα ησλ Σνχξθσλ», εθ. Αιήζεηα, 1-1-1915. 
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επηηεχρζεθε, ζηελ νηθνλνκία θαη ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, πνπ ηελ απέδσζε ζηε ρνξεγία 

απφ ηε Βξεηαλία θαη ηε ζπλεηή δηνίθεζε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε 

ζην ζηξαηησηηθφ λφκν πνπ επηβιήζεθε, ιφγσ ηεο έθξεμεο ηνπ πνιέκνπ, θαη ηελ -

αλαγθαία- επηβνιή απφ ηνλ Goold-Adams νξηζκέλσλ λνκνζεηεκάησλ ρσξίο ηελ 

επηθχξσζε ηνπ πκβνπιίνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηξνπή πξφθιεζεο παληθνχ 

αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Χο ζπλέρεηα, 

δήηεζε ηελ επηθχξσζε απφ ην πκβνχιην, κέζσ λφκνπ, ησλ κέηξσλ απηψλ, αιιά θαη ηεο 

έγθξηζεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ δεκνζίσλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ λεζηνχ. Δμαηηίαο 

ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο, πέξαλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δελ πξνηίζεην λα παξνπζηάζεη 

θαλέλα λνκνζρέδην πξνο ζπδήηεζε, αθνχ «φιε ε ελέξγεηα ηεο Κπβέξλεζεο ζπαηαιάηαη ζε 

κέηξα άκεζα ή έκκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ πφιεκν».   

Ο Clauson αλαθέξζεθε μερσξηζηά ζηελ απψιεηα ηνπ πξψελ βνπιεπηή Λεκεζνχ-

Πάθνπ, Υξηζηφδνπινπ ψδνπ, ζην ραξαθηήξα ηνπ, ζηε δξάζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
96

 Ήηαλ ε πξψηε αλαθνξά ζηνλ ήξσα ηνπ Μπηδαλίνπ απφ 

νπνηνδήπνηε επίζεκν κέινο ζηα δπφκηζη ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ. 

Σέινο, δήηεζε ηε ζηήξημε φισλ ησλ θαηνίθσλ ηφζν γηα ηε πξνζηαζία ηνπ λεζηνχ φζν θαη 

ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε πξφζθπγεο απφ γεηηνληθέο ρψξεο, θάηη πνπ ήδε ζπλέβεθε κε 

πξφζθπγεο απφ ηε κχξλε.
97

 

Ήδε απφ ηηο ζπλεδξίεο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο αληηθψλεζεο 

δηαθάλεθαλ νη αληίζεηεο απφςεηο ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ ηνπξθηθψλ κειψλ, αθνχ ν Irfan 

Bey δηαθψλεζε κε ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο παξαγξάθνπο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε δεχηεξε 

παξάγξαθνο, ε νπνία εμέθξαδε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλαθνξά ηνπ 

Αξκνζηή ζην ψδν, ηνπ νπνίνπ «ε κλήκε ζα ηηκάηαη απφ πνιιέο γεληέο Κππξίσλ σο έλα 

παξάδεηγκα παηξηψηε», πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζή ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή. Σν επηρείξεκά 

ηνπ ήηαλ φηη, ε παξάγξαθνο απηή αθνξνχζε γεγνλφηα άζρεηα κε ηελ Κχπξν, ηδηαίηεξα δε 

ε ηειεπηαία ηνπ ελέξγεηα (ππνλνψληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν 

ηνπ 1912), θαη δήηεζε ηελ απφζπξζή ηεο. Αληίζεηα, ν Eyioub, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ψδνπ ηφζν πξνο ηελ παηξίδα ηνπ, φζν θαη πξνο ην πκβνχιην θαη ην 

δεκαξρείν Λεκεζνχ, πξφηεηλε κηα κεηξηνπαζέζηεξε παξάγξαθν, ηελ νπνία φκσο απέξξηςε 

                                                             
96 Γελ ππάξρεη, αθφκα, κηα νινθιεξσκέλε βηνγξαθία γηα ηνλ Υξηζηφδνπιν ψδν. Αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δσή ηνπ δίλνπλ ηα βηβιία ηνπ Κιεφβνπινπ Η. Μπξηαλζφπνπινπ, Γχν κεγάιαη κνξθαί, Αλδξέαο 

Θεκηζηνθιένπο - Υξηζηφδνπινο ψδνο, Λεκεζφο 1938, ζζ. 63-106 θαη ηνπ ηδίνπ, Εσή θαη Σάθνο, φ.π.. Βι. 

επίζεο Ν. Κίδαο, Σα θαηά ηνλ ήξσα, φ.π., Αξηζηείδεο Λ. Κνπδνπλάξεο, Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ Κππξίσλ 1800-

1920, η΄ έθδ., Λεπθσζία 2010, ζζ. 576-577, Λνΐδνο Φηιίππνπ, «Υξηζηφδνπινο ψδνο», πεξ. Πάθνο, ρξ. Ζ΄, 

ηεχρ. 4-6 (Ηνχληνο 1943), ζζ. 60-65 θαη ηεχρ. 7-9 (επηέκβξηνο 1943), ζζ. 104-112, Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ 

Κχπξνο, φ.π., ζζ. 207-213, ηνπ ηδίνπ, «Υξηζηφδνπινο ψδνο. Μηα κεγάιε κνξθή ηεο Νεφηεξεο Κππξηαθήο 
Ηζηνξίαο» πεξ. Υξνληθφ, ηεχρ. 80 (8 Γεθεκβξίνπ 2002).  
97 TNA: CO69/31. πλεδξία 13-4-1915.   
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ε πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ, φισλ ησλ εζλνηήησλ. Σειηθά, κε ηηο αξλεηηθέο ηνπξθηθέο 

ςήθνπο, εηζήρζεθε ε αξρηθή κνξθή ηεο παξαγξάθνπ.  

 Οη Σνχξθνη αληέδξαζαλ, θαηαςεθίδνληαο θαη ηελ ηξίηε παξάγξαθν, ζηελ νπνία 

αλαθεξφηαλ ε ππνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ «ζην δίθαην αγψλα πνπ δηεμάγεηαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο έλαληη ηεο ζηξαηησηηθήο ηπξαλλίαο», ηδηαίηεξα ζηελ 

αλαθνξά φηη ηάζζνληαλ «κε ην κέξνο ησλ θηιειεχζεξσλ εθείλσλ θξαηψλ πνπ δηαθήξπμαλ 

σο ζθνπφ ηνπ πνιέκνπ ηελ ειεπζεξία ησλ κηθξψλ θξαηψλ θαη ην ζεβαζκφ ηεο αξρήο ησλ 

εζλνηήησλ». Πξνθαλψο, ε αληίδξαζή ηνπο δελ επηθεληξσλφηαλ ηφζν ζην φηη ε Σνπξθία 

ζεσξείην ερζξηθφ θξάηνο, έλα de facto γεγνλφο, φζν ζηελ έκκεζε αλαθνξά γηα ηελ 

κεηαπνιεκηθή απνθαηάζηαζε. Ήηαλ ε πξψηε επίζεκε, έζησ θαη έκκεζε, αλαθνξά ζε απηφ 

ην ελδερφκελν, ιίγνπο κφλν κήλεο κεηά ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ. Σν δήηεκα ηεο έλσζεο 

ηέζεθε κε επηπξφζζεηε παξάγξαθν κε πξφηαζε ηνπ Π. Κσλζηαληηλίδε, κε αλαθνξά ζηελ 

αθαίξεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εκπνδίνπ, ελλνψληαο ηελ Κππξηαθή πλζήθε ψζηε λα γίλνπλ 

πξάμε απφ ηε Βξεηαλία νη δηαθεξχμεηο ηεο γηα ζεβαζκφ ηεο αξρήο ησλ εζλνηήησλ, γηα ηελ 

νπνία θαη πνιεκνχζε. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ αλέθεξε φηη ε 

παξάγξαθνο ζηεξηδφηαλ ζην φηη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα αξρή, ε άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο 

έπξεπε λα γίλεηαη ζεβαζηή ηφζν απφ ηε κεηνςεθία, φζν θαη απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Οη 

Σνχξθνη, νη νπνίνη απψιεζαλ ην επηρείξεκα ηεο ηνπξθηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ λεζηνχ, 

παξνπζίαζαλ άξζξν αζελατθήο εθεκεξίδαο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κχπξνπ θαη ηεο κχξλεο, σο κέξνο ηεο απνηθηαθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο. Δπηπξφζζεηα, 

εμέθξαζαλ ην θφβν γηα πηζαλφ αθαληζκφ ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζε πεξίπησζε 

έλσζεο κε ηελ Διιάδα, έρνληαο σο πξνεγνχκελν άιιεο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ ππφ 

ειιεληθή δηνίθεζε, φπσο ε Κξήηε θαη ε Θεζζαιία, κηα θηλδπλνινγία πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

απνζείζνπλ νη έιιελεο βνπιεπηέο αλαθέξνληαο φηη ην ειιεληθφ θξάηνο ζα ήηαλ εμίζνπ 

θηιειεχζεξν κε ην βξεηαληθφ.
98

 Σειηθψο, ε παξάγξαθνο θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο θνηλέο 

ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ πξνεδξεχνληνο.
99

 

 Σν δήηεκα ηεο έλσζεο επαλέθεξε ν Κσλζηαληηλίδεο κε ζρεηηθφ ςήθηζκα, ην νπνίν 

ζηεξηδφηαλ ζηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία. Σνλίζηεθε φκσο ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη απηφ 

εμέθξαδε ηηο απφςεηο κφλν ησλ Διιήλσλ, νπφηε ηα ππφινηπα κέιε δελ ζα δεζκεχνληαλ, 

είηε ιφγσ πνιηηηθήο αλσξηκφηεηαο είηε ιφγσ ππεξβνιηθήο αηζηνδνμίαο. Καη νη ηνχξθνη 

βνπιεπηέο επαλέιαβαλ ηελ δηθή ηνπο επηρεηξεκαηνινγία, ηνλίδνληαο ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ηνπο ζηελ ειιεληθή δηνίθεζε. Σν ςήθηζκα θαηαςήθηζαλ θαη νη βξεηαλνί 

                                                             
98 Παξφκνηεο δηαβεβαηψζεηο έδσζαλ νη βνπιεπηέο Νηθ. Κι. Λαλίηεο θαη Δπ. Εήλσλ κε άξζξα ηνπο, ακέζσο 

κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηνπξθηθνχ ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ. Βι. «Οη Κχπξηνη Μνπζνπικάλνη θαη 
ε πξνζάξηεζηο», εθ. Αιήζεηα, 13-2-1915.  
99 TNA: CO69/31. πλεδξία 19-4-1915.   
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βνπιεπηέο, αλαγλσξίδνληαο, φκσο, ηηο επηζπκίεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ θαη ν 

Αξκνζηήο δίλνληαο ηε ληθψζα ςήθν ηνπ θαηά ηνπ ςεθίζκαηνο δήισζε φηη ζα απέζηειιε 

ηηο απφςεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ, φπσο εθθξάζηεθαλ ζην πκβνχιην, ζην 

ππνπξγείν Απνηθηψλ γηα ελεκέξσζε.
100

 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα ειιεληθά κέιε δεζκεχηεθαλ φηη ζα ηνλ 

ππεξςήθηδαλ ρσξίο νπνηαδήπνηε παξέκβαζε, αιιά δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηε ζπλέρηζε 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, πνπ πιένλ κεηνλνκάζηεθε ζε «ζπκβνιή ηεο Κχπξνπ 

ζην νζσκαληθφ δάλεην»
101

. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλζήθε πνπ επέβαιιε ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

απφ ην λεζί πιένλ δελ πθίζηαην, αιιά θαη ην φηη πιένλ ηα ρξήκαηα πνπ θαηαθξαηνχληαλ 

ήηαλ γηα δάλεην πνπ έιαβε έλα ερζξηθφ θξάηνο, ήηαλ ε θχξηα επηρεηξεκαηνινγία ηνπο. Ο 

Irfan Bey ζεψξεζε δίθαηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ, αθνχ ζα απνηεινχζε έλα είδνο 

ελνηθίνπ, πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ απφ ην λεζί πξνο ηε Βξεηαλία γηα ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπο 

παξείρε, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, φζν θαη γεληθφηεξα. Ζ ζπδήηεζε έιεμε κε 

ηελ παξέκβαζε ηνπ Αξρηγξακκαηέα, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε ηειηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο 

ζα επηδησθφηαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ δχν Απηνθξαηνξηψλ.
102

 

Σν εζληθφ αίζζεκα ηνλψζεθε θαη πάιη κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Διιάδα απφ ηε Βξεηαλία, ηνλ Οθηψβξην 1915, κε αληάιιαγκα ηελ είζνδφ 

ηεο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη.
103

 Ζ αξλεηηθή απάληεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

Αι. Εαΐκε δελ απνζάξξπλε ηνπο έιιελεο ηεο Κχπξνπ, αληηζέησο, ν ελζνπζηαζκφο πνπ 

επηθξάηεζε, δεκηνχξγεζε εθ λένπ ηελ πεπνίζεζε φηη ε έλσζε ήηαλ δήηεκα ρξφλνπ.
104

 Οη 

έιιελεο βνπιεπηέο θαη ν Αξρηεπίζθνπνο κεηέβεζαλ ζηνλ Αξκνζηή, παξαδίδνληάο ηνπ έλα 

                                                             
100 Γηα ην ςήθηζκα θαη ηε ζπδήηεζε βι. TNA: CO69/31. πλεδξία 21-4-1915. Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηνπ 

ελσηηθνχ αηηήκαηνο βξήθε ζχκθσλν θαη ηνλ Σχπν, βι. «Σν θήξπγκα ηεο ελψζεσο», εθ. Αιήζεηα, 17-4-1915, 

κε επηθξίζεηο γηα ηε ζηάζε ησλ επηζήκσλ κειψλ, πνπ αλαηξνχζε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο, βι. «Σα απξνζδφθεηα ηεο Κππξηαθήο Βνπιήο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 11/24-4-1915.  
101 G.S. Georghallides, «The Commutation», φ.π., ζει. 381. 
102 TNA: CO69/31. πλεδξία 20-4-1915. Σν ςήθηζκα θαηαςεθίζηεθε κε ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Αξκνζηή. Ζ 
πνιηηηθή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ λα εγθξίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ έβξηζθε ζχκθσλν ηνλ ηχπν, αθνχ κε 

άξζξα ηνπο επηζήκαηλαλ ηελ αλάγθε λα ηεζεί ζηηο ζπδεηήζεηο ε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

πεξηήιζε ην λεζί, αλ θαη ζπκθσλνχζαλ κε ηελ αλαθνξά ζην θφξν ππνηειείαο, βι. «Δπί ηνπ θππξηαθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ», εθ. Αιήζεηα, 19-3-1915.   
103 Christos A. Theodoulou, «The 1915 British Offer of Cyprus to Greece in the Light of the War in the 

Balkans», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ηφκ. IV, Λεπθσζία 1971, ζζ. 417-430, G.S. 

Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 88-102, Chris M. Woodhouse, «The Offer of Cyprus: 1915», Greece and 

Great Britain during World War I, Θεζζαινλίθε 1985, ζζ. 77-97. Βι. επίζεο ηηο αλαθνξέο ζην εκεξνιφγην 

ηνπ Sir Ησάλλε ηαπξίδε, ηνπ έιιελα πξφμελνπ ζην Λνλδίλν ζην John T.A. Koumoulides, «Cyprus, the 

Enosis Struggle and Greece: Sir John Stavridi and the British Offer of 1915», Journal of Modern Hellenism, 

αξ. 4, Νέα Τφξθε 1987, ζζ. 93-119 θαη αξ. 5, Νέα Τφξθε 1988, ζζ. 85-121, Γηάλλεο Π. Πηθξφο, Ο Βεληδέινο 
θαη ην Κππξηαθφ, Αζήλα 1980, ζζ. 11-30.  
104 Βι. ελδεηθηηθά εθ. Αιήζεηα, 23-10-1915 θ.ε.,  
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επραξηζηήξην έγγξαθν πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ελέξγεηά ηεο απηή, ην νπνίν 

θνηλνπνηήζεθε θαη ζηελ Αζήλα.
105

  

 ε απηά ηα πιαίζηα, ζπγθιήζεθε θαη ε επφκελε ζχλνδνο, ε ηειεπηαία ηεο 

λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ, ε νπνία ήηαλ εμίζνπ ζχληνκε, αθνχ ν Αξκνζηήο, επηθαινχκελνο 

θαη πάιη ηηο ηξέρνπζεο πνιεκηθέο εμειίμεηο, πξφηεηλε ειάρηζηα λνκνζρέδηα πξνο ζπδήηεζε, 

ηα νπνία θαη εγθξίζεθαλ κεηά απφ ζχληνκε κειέηε. ηνλ ελαξθηήξην ηνπ ιφγν, ν Clauson, 

αλαθέξζεθε ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην λεζί, θπξίσο ζηελ νηθνλνκία, 

ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηεο αξαηήο έιεπζεο πινίσλ.
106

 

Αλαθέξζεθε ζηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πξψησλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

βξεηαληθέο απνηθίεο θαη ηεο εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε αλεξγία 

θαη ε θηψρεηα. Σέινο, αλαθέξζεθε ζηελ πξνζθνξά ηεο Κχπξνπ ζηνλ πφιεκν, ζηελ 

πεξηνξηζκέλε θάζνδν πξνζθχγσλ ζην λεζί, παξά ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο, αιιά θαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ ηφζν σο δηακεηαθνκηζηηθνχ ζηαζκνχ, φζν θαη γηα επηηήξεζε 

θαη άκπλα νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο.
107

  

 πσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ππήξρε αληηπαξάζεζε ηφζν ζηελ εηνηκαζία ηνπ 

πξνζρεδίνπ,
108

 φζν θαη ζηε ζπδήηεζε γηα έγθξηζε ηεο αληηθψλεζεο, ε νπνία απνηειείην 

απφ ηξεηο κφλν παξαγξάθνπο. ε απηήλ, νη βνπιεπηέο εμέθξαδαλ ηηο επραξηζηίεο ηνπο πξνο 

ηνλ Αξκνζηή θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ παξνρή λνκνζεηηθήο αξσγήο γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηνλ πφιεκν. Καηφπηλ, δειψζεθε ε 

ζηήξημή ηνπο ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Βξεηαλίαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο θαη ε επηζπκία ηνπο 

φπσο νη «επγελείο αξρέο» γηα ηηο νπνίεο κάρνληαλ, λα επηθξαηήζνπλ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ παξάγξαθνο απηή, παξά ην γεγνλφο φηη θαηαςεθίζηεθε 

απφ ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, εηζήρζε ζηελ αληηθψλεζε. 

 Αληίζεηα, ε πξφηαζε ηνπ Κσλζηαληηλίδε γηα εηζαγσγή παξαγξάθνπ, κε ηελ νπνία 

λα εθθξαδφηαλ ε επγλσκνζχλε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζληθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο απφ ηε Βξεηαλία θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, κε ηελ επαλάιεςε ηεο 

                                                             
105 «Ζ Κχπξνο επραξηζηνχζα ηελ Αγγι. Κπβέξλεζηλ», εθ. Αιήζεηα, 30-10-1915, «Ηζηνξηθά έγγξαθα», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 31/13-11-1915. 
106 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ήηαλ ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο ηξνθίκσλ, κε ηνλ ηχπν λα θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα 

απαγνξεχζεη ηελ εμαγσγή ηνπο, ψζηε λα κεησζνχλ νη ηηκέο. Βι. «Να απαγνξεπζή ε εμαγσγή ησλ ηξνθίκσλ» 

θαη «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 22-1-1916 θαη 12-2-1916 αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε, ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία θαη ηε λαπζηπινΐα, νδήγεζε ζε καξαζκφ ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηνπ λεζηνχ, ιφγσ 

αδπλακίαο εμαγσγήο ησλ ραξνππηψλ, «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 4-3-1916, «Αζθπμία εκπνξίνπ», εθ. 

Διεπζεξία, 8/21-8-1915. Γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε βι. «Γπζπξαγία ελ ηε Νήζσ», εθ. Διεπζεξία, 8/21-8-

1915. 
107 TNA: CO69/32. πλεδξία 21-3-1916.   
108 Απφ ηηο ηξεηο εγθξηζείζεο παξαγξάθνπο, ν Irfan Bey δηαθψλεζε κε ηελ ηξίηε, ελψ ηα ειιεληθά κέιε 

πξφηεηλαλ θαη κηα επηπξφζζεηε παξάγξαθν, ε νπνία θαηαςεθίζηεθε. TNA: CO69/32. πλεδξία 28-3-1916.    
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αλακνλήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ελσηηθψλ ηνπο πφζσλ, ζηεξηγκέλεο ζηελ αξρή ησλ 

εζλνηήησλ, δελ πήξε άιιεο ςήθνπο, εθηφο απφ ηηο ειιεληθέο, θαη δελ πηνζεηήζεθε ζηελ 

αληηθψλεζε.
109

 Ηδηαίηεξα έληνλε ήηαλ ε αληίζεζε ηνπ Irfan Bey, ν νπνίνο αλαθεξφκελνο 

ζηελ πξνζθνξά ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα απφ ηε Βξεηαλία ην 1915, ηφληζε φηη «ηέηνην 

ιάζνο δελ πξέπεη λα επαλαιεθζεί». Θεσξνχζε φηη ε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα έζεηε 

ηέξκα ζην ελσηηθφ αίηεκα, θαη φηη φινη καδί έπξεπε λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ.
110

 Οη εξγαζίεο ηεο ζχληνκεο ζπλφδνπ ηνπ 1916 ηεξκαηίζηεθαλ κε ηελ έγθξηζε 

νξηζκέλσλ λνκνζρεδίσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζρεδφλ ρσξίο θακηά ζπδήηεζε.  

πκπεξαζκαηηθά, ε αληηπαξάζεζε πνπ μέζπαζε πξηλ ηελ έλαξμε αθφκα ηεο 

λνκνζεηηθήο πεξηφδνπ κεηαμχ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ Αξκνζηή επεξέαζε θαη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα πξψηα ρξφληα. Ζ εκπεηξία απφ ηε κηα ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ θαη ε απεηξία ηνπ λένπ Αξκνζηή Goold-Adams, νδήγεζε ζε κηα ζπγθξνπζηαθή 

ζρέζε ηηο δχν πιεπξέο, πνπ νδήγεζε ζηε ιήςε αθξαίσλ κέηξσλ θαη ζηελ παξαίηεζε ησλ 

πξψησλ, κε ηελ πξψηε πνιηηηθή θξίζε λα είλαη γεγνλφο. Σελ απνρψξεζε απφ ην 

πκβνχιην εθκεηαιιεχηεθαλ νη ηνχξθνη βνπιεπηέο, νη νπνίνη έζεζαλ δηάθνξα δεηήκαηα 

ζηα νπνία ζεσξνχζαλ φηη αδηθνχληαλ απφ ηελ ειιεληθή πιεηνςεθία. Δληνχηνηο, ε ζηάζε 

ησλ επίζεκσλ κειψλ, νη νπνίνη έκκεζα αλαγλψξηδαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο πιεηνςεθνχζαο 

θνηλφηεηαο έλαληη ηεο κεηνςεθίαο, νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε ράξαμε πνιηηηθήο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ δηαδξακάηηζαλ θαη νη 

εμειίμεηο εθηφο ηνπ λεζηνχ. Οη ληθεθφξνη, γηα ηελ Διιάδα, βαιθαληθνί πφιεκνη, ε 

πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία θαη ε πξνζθνξά ηνπ λεζηνχ ζηελ 

Διιάδα ην 1915 νδήγεζαλ ζε έμαξζε ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο. Δληνχηνηο, εληφο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη έιιελεο βνπιεπηέο αθνινχζεζαλ κηα ζπληεξεηηθή ζηάζε, κε 

απιέο λχμεηο θαη απνθπγή εληάζεσλ κε ηνπο Βξεηαλνχο. Οη Έιιελεο, ζε ζπλελλφεζε θαη 

κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζεσξνχζαλ ηελ έλσζε δεδνκέλε, θαη αθνινπζνχζαλ πιένλ 

κηα «πνιηηηθή αλακνλήο», ε νπνία ζα ζπλερηδφηαλ ελ κέξεη θαη ζηελ επφκελε λνκνζεηηθή 

πεξίνδν. Απφ ηελ άιιε, ε αχμεζε ηνπ «ππαξμηαθνχ ηξφκνπ» ζηνπο ηνχξθνπο θαηνίθνπο 

νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ εληεηλφκελε ελσηηθή αμίσζε ησλ Διιήλσλ, φζν θαη ζηα ζπλερή 

πνιεκηθά πιήγκαηα πνπ δερφηαλ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαηά ηελ ππφ εμέηαζε 

πεληαεηία. Απηφο ν «ηξφκνο», νδήγεζε ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο ζε ζπλερή ζπκκαρία κε 

ηνπο Βξεηαλνχο ζε φια ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ζηελ πηνζέηεζε αληηδξαζηηθήο, έλαληη 

                                                             
109 Ζ πνιηηηθή απηή ηεο «αλακνλήο» πξνηάζεθε θαη απφ ηνλ ηχπν σο ε πιένλ αξκφδνπζα ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, βι. «Πνιηηηθή αλακνλήο», εθ. Αιήζεηα, 11-3-1916. Αληίζεηα, θαηαθξίζεθε ε ζηάζε ησλ 

επηζήκσλ κειψλ λα θαηαςεθίζνπλ ηελ έθθξαζε επγλσκνζχλεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, «Γηά ηελ 
θαηαςεθηζζείζαλ παξάγξαθνλ», εθ. Αιήζεηα, 25-3-1916. 
110 TNA: CO69/32. πλεδξία 28-3-1916.  
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ησλ Διιήλσλ, πνιηηηθήο, κε ηελ απφξξηςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πξνηάζεψλ ηνπο. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αιιαγή πνιηηηθήο ησλ Σνχξθσλ πνπ επέθεξε ε πξνζάξηεζε ηνπ 

λεζηνχ, σο πξνο ην ελσηηθφ αίηεκα θαη ην θφξν ππνηειείαο. ρεδφλ άκεζα δήηεζαλ ηελ 

παξακνλή ηνπ λεζηνχ ζηε βξεηαληθή θπξηαξρία, ελψ επέκελαλ θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, κε ην εληειψο αλεδαθηθφ επηρείξεκα ηεο «εηζθνξάο γηα 

ηελ πξνζηαζία πνπ παξείρε ε Βξεηαλία».     
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12. Ζ λνκνζεηηθή πεξίνδνο 1917-1921: Αλακέλνληαο ηελ Ένωση 

 

Οη εθινγέο ηνπ 1916 

Οη εθινγέο ηνπ 1916 έγηλαλ κεζνχληνο ηνπ Μεγάινπ πνιέκνπ θαη ηνπ αληίθηππνπ 

ηνπ Δζληθνχ δηραζκνχ. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1915, φηαλ μέζπαζε ε θξίζε ζηελ Διιάδα, 

θάλεθε θαη ε επίδξαζή ηεο ζην λεζί. Ζ πξφηαζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1915 γηα έλσζε κε 

ηελ Διιάδα, θαη ε απφξξηςή ηεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Εαΐκε, φμπλε 

ηδηαίηεξα ηα πλεχκαηα, κε ηνπο έιιελεο θαηνίθνπο λα δηράδνληαη ζε θηινβαζηιηθνχο θαη 

θηινβεληδειηθνχο. Κχξηνη εθθξαζηέο ησλ δχν πφισλ ήηαλ απφ ηε κηα νη δχν 

πεινπνλλήζηνη, Φίιηνο Εαλλέηνο, γηαηξφο θαη πξψελ βνπιεπηήο, θαη Νηθφιανο Καηαιάλνο, 

καζεκαηηθφο θαη δεκνζηνγξάθνο, νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ θαλαηηθά ηνλ Κσλζηαληίλν θαη 

απφ ηελ άιιε ν Κξεηηθφο κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Μειέηηνο Μεηαμάθεο.
1
 Πέξαλ ηνχηνπ, ν 

ζάλαηνο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κπξίιινπ Β΄ ηνλ Ηνχιην 1916 θαη νη αξρηεπηζθνπηθέο εθινγέο 

πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ, επηζθίαζαλ ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν. Καηά 

ηε δηάξθεηά ηεο, νη εθεκεξίδεο ηφληδαλ ηελ αλάγθε γηα πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ 

θαηνίθσλ, ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ηηο κεηαπνιεκηθέο εμειίμεηο, δειαδή, φπσο πίζηεπαλ, 

ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα, θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ, κε εθινγή λέσλ 

πξνζψπσλ. ε απηφ ην πιαίζην δειψζεθε θαη ε απφζπξζε απφ ηελ πνιηηηθή δσή ησλ 

παιαηψλ πνιηηεπηψλ Ησάλλε Κπξηαθίδε θαη Παζράιε Κσλζηαληηλίδε.
2
  

 Δθινγέο έγηλαλ θαη ζηηο ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ ηηο ελλέα ζέζεηο 

δηεθδίθεζαλ 16 ζπλνιηθά «κε κσακεζαλνί» ππνςήθηνη, πεξηζζφηεξνη απφ θάζε άιιε 

θνξά. ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο εθιέρζεθαλ νη λένη πνιηηεπηέο θαη 

δηθεγφξνη Γεκνζζέλεο εβέξεο θαη Νενπηφιεκνο Παζράιεο, γηνο ηνπ απνζπξζέληνο 

Παζράιε Κσλζηαληηλίδε, θαη ν Θενθάλεο Θενδφηνπ. ηε Λάξλαθα-Ακκφρσζην 

επαλεθιέγεθε ν Λνχεο Λνπίδνπ, επαλήιζε κεηά απφ δψδεθα ρξφληα ν Φίιηνο Εαλλέηνο, 

ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο έιαβε ν δηθεγφξνο θαη δήκαξρνο Ακκνρψζηνπ Γεψξγηνο 

Δκθηεηδήο. Σέινο, ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ επαλεθιέγεθαλ νη 

                                                             
1 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην επεηζφδην κεηαμχ ησλ Εαλλέηνπ θαη Μεηαμάθε ηνλ Ηαλνπάξην 1917, βι. θεχε 

Καηζηάξε, «“Σν ζιηβεξφλ επεηζφδηνλ”: ε ζχγθξνπζε κεηαμχ Φίιηνπ Εαλλέηνπ θαη Μειεηίνπ Μεηαμάθε, 

Ηαλνπάξηνο 1917», Πξαθηηθά πκπνζίνπ, Λάξλαθα: Αλαβηψλνληαο ηηο αλακλήζεηο, Λάξλαθα ρ.ρ., ζζ. 73-79.  

Γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ ζηελ Κχπξν βι. Γηψξγνο Γεσξγήο, «Σν Πξνμελείν ηεο Διιάδαο 

ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηραζκνχ: Απφ ηηο βαζηιηθέο βαπηίζεηο ζηελ πξνμεληθή απνζηαζία», ζην 

Γηψξγνο Καδακίαο - Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ (επηκ.), Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε Κχπξνο, Αζήλα 2008, ζζ. 

98-128, Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, «Κχπξνο 1909-1922. Ζ “πνιηηηθή θξίζε” ηνπ 1912», Ηζηνξία ηνπ Νένπ 
Διιεληζκνχ 1770-2000, ηφκ. 6, Αζήλα 2003, ζζ. 298-301.  
2 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 200-202, φπνπ θαη αλαθνξέο γηα ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν.  
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Νηθφιανο Κι. Λαλίηεο θαη Δπγέληνο Εήλσλ, ελψ εθιέρζεθε ν Νεφθπηνο Νηθνιαΐδεο, 

δηθεγφξνο θαη δήκαξρνο Πάθνπ.
3
   

 Απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ν Moussa Irfan επαλεθιέρζεθε ρσξίο αλζππνςήθην ζηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο.
4
 ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-

Ακκνρψζηνπ επαλεθιέγεθε ν Mustafa Hami, κε ηεξάζηηα δηαθνξά απφ ηνπο 

αλζππνςεθίνπο ηνπ,
5
 ελψ ζηε Λεκεζφ-Πάθν ν κέρξη πξφηηλνο βνπιεπηήο Eyioub έραζε ηε 

ζέζε ηνπ απφ ηνλ γαηνθηήκνλα Ahmed Said.
6
 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ λένπ πκβνπιίνπ απνηειείην θπξίσο απφ παιαηνχο πνιηηεπηέο, 

κε εκπεηξία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Δληνχηνηο, αθφκα θαη νη λένη βνπιεπηέο, ήηαλ επίζεο 

έκπεηξνη ζηα πνιηηηθά, κε ηνπο δχν απφ απηνχο λα ήηαλ ήδε δήκαξρνη, ελψ αμηνζεκείσην 

είλαη ην φηη φινη, πιελ ηνπ Εαλλέηνπ ήηαλ δηθεγφξνη. πσο έγξαθε ν Αξκνζηήο, 

«νθείινπλ ηηο έδξεο ηνπο ζην ζεζκηθφ θαζεζηψο πνπ επηηξέπεη ζηνπο θχπξηνπο πνιηηεπηέο 

λα δνπλ εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο νθεηιέηεο ηνπο», ππνλνψληαο ηελ χπαξμε ηνθνγιχθσλ 

αλάκεζά ηνπο.
7
 O Clauson ζπκπιήξσλε φηη φινη νη βνπιεπηέο εθιέρζεθαλ κε βάζε ην 

πξφγξακκά ηνπο γηα ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα, ελψ αλάινγεο ήηαλ θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ηχπνπ απφ απηνχο.
8
 κσο, ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο επηδίσμαλ ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κπβέξλεζε, ζέηνληαο δηάθνξα αηηήκαηα ζε ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο αλψηεξνπο 

θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο.
9
  

   

Δληόο ηνπ πκβνπιίνπ 

Σε δεκηνπξγία ελφο λένπ κηθηνχ πκβνπιίνπ, απνηεινχκελν απφ λένπο θαη 

έκπεηξνπο βνπιεπηέο επηζήκαλε θαη ν Αξκνζηήο ζηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν ζηε ζχλνδν 

ηνπ 1917.
10

 Πέξα απφ απηφ, ν Clauson έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα πξνηεηλφκελα 

λνκνζρέδηα γηα έγθξηζε, νξηζκέλα απφ ηα νπνία ζεσξνχζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, φπσο 

ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Κνηλνηαξρψλ λφκνπ, θαη ην ηξνπνπνηεηηθφ 

λνκνζρέδην γηα ηνπο Αγξνθχιαθεο, αθνχ δελ ιεηηνχξγεζαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ππήξρε 

αλάγθε βειηίσζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπο. Πξνηάζεθε θαη αλαιχζεθε επίζεο επί καθξφλ, 

λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηελ «αλαθνχθηζε αθεξέγγπσλ νθεηιεηψλ». Δίλαη αμηνζεκείσην 

πάλησο ην γεγνλφο φηη ν Αξκνζηήο δήισζε ηελ εηνηκφηεηα ηεο Κπβέξλεζεο λα απνδερζεί 

                                                             
3 ην ίδην, ζζ. 202-210. 
4 KAK: SA1:660/1916. Δπηζηνιή Cade πξνο Orr, Λεπθσζία 4-10-1916.   
5 KAK: SA1:659/1916. Δπηζηνιή Αλ. Γηνηθεηή Λάξλαθαο πξνο Orr, Λάξλαθα 16-10-1916.   
6 KAK: SA1:658/1916. Δπηζηνιή Bolton πξνο Orr, Λεκεζφο 4-10-1916.   
7
 Παξαηίζεηαη ζην Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 210. 

8 Βι. ελδεηθηηθά «Σν θαζήθνλ ησλ βνπιεπηψλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8/21-10-1916, «Σν θαζήθνλ ηεο λέαο 

θππξηαθήο βνπιήο», εθ. Διεπζεξία, 8/21-4-1917. 
9 «πλέληεπμηο βνπιεπηψλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 22/4-11-1916, «Οη βνπιεπηαί πξφ ηνπ Αξρηγξακκαηέσο», 
εθ. Αιήζεηα, 27-1-1917.  
10 TNA: CO69/33. πλεδξία 24-4-1917.   
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πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ, αθνχ, κέζσ απηψλ, ζα εθθξάδνληαλ θαη νη 

εκπεηξίεο ηνπο. Σέινο, αλαθέξζεθε θαη ζηελ αδπλακία ηεο Κπβέξλεζεο, ιφγσ ησλ 

πνιεκηθψλ ζπλζεθψλ, λα ηξνπνπνηήζεη ην λφκν γηα ηελ Δθπαίδεπζε, αθνχ απηφ ζα 

πξνλννχζε πξφζζεηεο δαπάλεο, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα ζπιιερζνχλ απφ επηπιένλ 

θνξνινγία, πνπ δελ επηζπκνχζε λα επηβάιεη.
11

 Γεληθά, ν αξκνζηεηαθφο ιφγνο μέθπγε απφ 

ηα ηεηξηκκέλα, αθνχ γηλφηαλ αλαθνξά απνθιεηζηηθά ζην θαζαξά λνκνζεηηθφ έξγν πνπ είρε 

λα επηηειέζεη ην πκβνχιην, θαηλνηνκία πνπ ηθαλνπνίεζε θαη ηα κέιε ηνπ, φπσο 

εθθξάζηεθε απφ ην πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο, πνπ απνηειείην απφ κφλν κία ζχληνκε 

επραξηζηήξηα παξάγξαθν.
12

  

 Δληνχηνηο, ηα ειιεληθά κέιε δηαθψλεζαλ κε ηελ ηαθηηθή απηή, αθνχ ζα ήηαλ 

αζπλέπεηα πξνο ην πκβνχιην λα παξνπζηαζηεί κηα κφλν ζχληνκε παξάγξαθνο σο 

αληηθψλεζε, αιιά ζεσξνχζαλ φηη ζε απηή έπξεπε λα παξνπζηαζηνχλ νη απφςεηο γηα ην 

λνκνζεηηθφ έξγν ηεο Κπβέξλεζεο. Έηζη, πξφηεηλαλ ηξεηο επηπξφζζεηεο παξαγξάθνπο – 

θάηη πνπ έθαλαλ θαη θαηά ηελ εηνηκαζία ηνπ πξνζρεδίνπ – κε ηα ππφινηπα κέιε φκσο λα 

ηηο θαηαςεθίδνπλ. Οη παξάγξαθνη απηέο αθνξνχζαλ ηε δηαβεβαίσζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αξσγή πξνο ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ 

ζπκθέξνληνο, ηε δηακαξηπξία γηα ηε κε εηζαγσγή λνκνζρεδίνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, 

ζεσξψληαο φηη απηφ νθεηιφηαλ ζε απξνζπκία, θαη ην αίηεκα γηα έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Διιάδα. Ζ θαηαςήθηζή ηνπο απφ ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο ςήθνπο ήηαλ έλα πξνκήλπκα γηα 

ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλφδνπ, ελψ ν ηχπνο θαινχζε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο λα αθνινπζήζνπλ 

κηα ζθιεξφηεξε ζηάζε, είηε κε ηελ απνρή ηνπο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ είηε κε 

ηελ παξαίηεζή ηνπο.
13

 

Ζ παξάγξαθνο ζρεηηθά κε ην ελσηηθφ αίηεκα πξνθάιεζε πιεζψξα ζρνιίσλ ζην 

πκβνχιην, αθνχ ν εηζεγεηήο ηνπ, Φ. Εαλλέηνο, ην ζηήξημε ζε λέα επηρεηξεκαηνινγία: 

ζηελ θαηάξγεζε ηεο αγγινηνπξθηθήο ζπλζήθεο ηνπ 1878, ζην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ λα 

δνπλ ειεχζεξα θαη ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, αμίεο γηα ηηο νπνίεο πνιεκνχζε 

ην βξεηαληθφ έζλνο. πσο αλέθεξε ν έιιελαο βνπιεπηήο, ε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζηνλ 

πφιεκν ελαληίνλ ηεο Βξεηαλίαο νδήγεζε ζηελ αθχξσζε ηεο ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

1878, θαη θαη’ επέθηαζε, παξά ην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία πξνζάξηεζε ην λεζί κε ζθνπφ 

                                                             
11 Ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, εκθαλίζηεθαλ δηακαξηπξίεο γηα ηελ αδπλακία ησλ θαηνίθσλ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα πθηζηάκελα ζρνιηθά ηέιε, αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, βι. 

ελδεηθηηθά «Σα ζρνιηθά ηέιε», εθ. Αιήζεηα, 14-10-1916. Ζ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο πξνθάιεζε 

απνγνήηεπζε ζηνπο βνπιεπηέο θαη ζηνπο θαηνίθνπο, βι. «Αη δειψζεηο ηνπ Αξκνζηνχ δηά ηνλ πεξί Παηδείαο 

λφκνλ», εθ. Αιήζεηα, 24-2-1917, «Σν Δθπαηδεπηηθφλ Εήηεκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25/10-3-1917.  
12 TNA: CO69/33. πλεδξία 30-4-1917.   
13 Αξλεηηθή εληχπσζε πξνθάιεζε ε ζηάζε ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ ζηελ παξάγξαθν γηα ηελ Δθπαίδεπζε, 
πνπ επεξέαδε αξλεηηθά θαη ηνπο ίδηνπο, βι. «θέςεηο θαη θξίζεηο επί ησλ ελ ησ Ννκνζεηηθψ ζπδεηήζεσλ», 

εθ. Αιήζεηα, 28-4-1917. 
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λα ην δηνηθήζεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είρε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πιένλ επί απηνχ, 

απφςεηο ηηο νπνίεο πηνζέηεζαλ θαη νη ππφινηπνη έιιελεο βνπιεπηέο. Απφ ηελ άιιε, νη 

Οζσκαλνί εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ παξάγξαθν ακθηζβεηψληαο ηφζν ηε 

δπλαηφηεηα ηεο Βξεηαλίαο λα αθπξψζεη κνλνκεξψο ηε ζπλζήθε, φζν θαη ηελ θαηάξγεζε 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ είρε ε Σνπξθία επί ηνπ λεζηνχ, πξνηείλνληαο ηελ αλακνλή κέρξη ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ, νπφηαλ θαη ζα δηεπζεηείην ην δήηεκα νξηζηηθά. Σειηθά, ε εηζαγσγή ηεο 

παξαγξάθνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο 

θαη ηε ληθψζα ςήθν ηνπ Πξνεδξεχνληα.
14

  

Ζ απφξξηςή ηεο νδήγεζε ηνλ Νηθ. Κι. Λαλίηε λα πξνηείλεη άιιε παξάγξαθν, κε 

ηελ νπνία έζεηε ην ελσηηθφ αίηεκα κε επηφηεξν ηξφπν, ζπλδεφκελν κε ηελ έθθξαζε ηεο 

ζπκπάζεηαο ηνπ «θππξηαθνχ ιανχ φζν θαη νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο» πξνο ηε 

καρφκελε γηα ηελ ειεπζεξία Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία ζα «εμαζθάιηδε ηελ εζληθή 

απνθαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ», φπσο εθδειψζεθε θαη κε ηε «δίθαηε απφθαζε» ηνπ 1915. 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο, νη έιιελεο βνπιεπηέο επηθαιέζηεθαλ ηε κεγαινςπρία ησλ 

Βξεηαλψλ θαη ηηο ππνζρέζεηο ηνπο γηα ζεβαζκφ ζηηο αξρέο γηα ηηο νπνίεο πνιεκνχζαλ, ελψ 

νη Σνχξθνη αληέδξαζαλ έληνλα, επαλαιακβάλνληαο ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

1915, κε ηελ νπνία δηαθσλνχζε, ζχκθσλα κε ηνλ Irfan Bey, αθφκα θαη ε θνηλή γλψκε ζηε 

Βξεηαλία. Πέξαλ ηνχηνπ, έζεζαλ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο ζε 

πεξίπησζε έλσζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ αλαξκνδηφηεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ λα αζρνιείηαη κε ηφζν ζνβαξά δεηήκαηα, πνπ ζα απνηεινχζαλ αληηθείκελν 

δηεζλνχο ζπλεδξίνπ. Με ηελ εηζαγσγή ηεο παξαγξάθνπ δηαθψλεζαλ θαη νη βξεηαλνί 

βνπιεπηέο, νη νπνίνη ηε ζεσξνχζαλ άζρεηε κε ηελ αληηθψλεζε, δεηψληαο απφ ηνπο 

Έιιελεο λα εθθξάζνπλ, αλ ην επηζπκνχζαλ, ηηο απφςεηο ηνπο κε ζρεηηθφ ςήθηζκα.
15

 

Σν ςήθηζκα θαηαηέζεθε πξνο ζπδήηεζε απφ ηνλ Ν. Κι. Λαλίηε εθ κέξνπο ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ, έλα κήλα αξγφηεξα, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1917. ε απηφ, κε ηδηαίηεξα 

πξνζεγκέλν ηξφπν, αθνχ εθθξάζηεθε ε επρή γηα ηε λίθε «απηψλ πνπ πνιεκνχλ γηα ηελ 

ειεπζεξία ησλ κηθξψλ ιαψλ» θαη ε επγλσκνζχλε ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζληθψλ 

ηνπο δηθαίσλ κέζσ ηεο πξνζθνξάο ηεο Κχπξνπ ζηε «κεηέξα παηξίδα», δήηεζαλ ηελ 

έλσζε ζηεξηγκέλνη ζηηο «πςειέο αμίεο» πνπ πξέζβεπε ε Βξεηαλία.  

πσο αλακελφηαλ, νη ηνχξθνη βνπιεπηέο αληέδξαζαλ θαη πάιη. Ο Irfan Bey, αξρηθά 

έζεζε ην δήηεκα ζε θαζαξά δηαδηθαζηηθή βάζε, ηνλίδνληαο φηη έλα ςήθηζκα πνπ ζα 

                                                             
14 TNA: CO69/33. πλεδξία 30-4-1917.   
15 TNA: CO69/33. πλεδξία 1-5-1917. Ζ ζπλερήο ζπκκαρία ησλ Βξεηαλψλ κε ηα νζσκαληθά κέιε, κε ζηφρν 

ηελ απφξξηςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιεληθψλ πξνηάζεσλ ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ ηνλ ηχπν, αθνχ, φπσο 
αλέθεξαλ, εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε ηελ πνιηηηθή ηεο Βξεηαλίαο. Βι. «Ζ πνιηηεία ηεο Κπβεξλήζεσο», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 22/5-5-1917.   
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εθπξνζσπνχζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δελ ζα ήηαλ νξζφ λα εγθξηζεί κφλν απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηεο κηαο θνηλφηεηαο, ηελ ειιεληθφηεηα ηεο νπνίαο θαη ακθηζβήηεζε. 

Δπηπξφζζεηα, κε εηξσληθφ χθνο, θάηη πνπ ζπλήζηδε φηαλ αλαθεξφηαλ ζην ελ ιφγσ δήηεκα, 

αλαξσηήζεθε «κε πνηα Διιάδα» επηζπκνχζαλ λα ελσζνχλ, ππνλνψληαο ηε δεκηνπξγία ηνπ 

«θξάηνπο ηεο Θεζζαινλίθεο», θαη έζημε θαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δελ κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ζηελ Κχπξν απφ πηζαλνχο εηζβνιείο. Ο ηνχξθνο 

βνπιεπηήο, αλαθέξζεθε θαη ζηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε πνπ ζα πθίζηαλην νη θάηνηθνη, ζε 

πεξίπησζε έλσζεο, ελψ επαλέιαβε θαη ηνλ θίλδπλν γηα αθαληζκφ ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

πιεζπζκνχ, φπσο ζπλέβεθε θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο. Ζ αλαθνξά ηνπ ηνχξθνπ 

βνπιεπηή ζηελ κε ειιεληθφηεηα ησλ θαηνίθσλ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ, νη νπνίνη ηνλ ραξαθηήξηζαλ «αληζηφξεην», επαλαιακβάλνληαο ηα «3,000 

ρξφληα ειιεληθήο ηζηνξίαο» ηνπ λεζηνχ. Αληίζεηα, ηηο απφςεηο ηνπ, ππνζηήξημε ν 

ζπλάδειθφο ηνπ, Said Effendi, ν νπνίνο ζηήξημε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, γηα πξψηε 

θνξά, ζηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ηελ εγγχηεηα ηνπ λεζηνχ πξνο ηελ 

Σνπξθία, ηελ χπαξμε ησλ ππνινίπσλ απνηθηψλ ηεο Βξεηαλίαο ζηελ πεξηνρή θαη ηε 

δηψξπγα ηνπ νπέδ, πνπ αχμαλαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία. Πέξαλ ηνχηνπ, 

επηθαιέζηεθε ηε ζξεζθεπηηθή, γηα ηνπο κσακεζαλνχο αμία πνπ είρε ην λεζί ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ησλ νζηψλ ηεο «ζείαο ηνπ Πξνθήηε» ζηε Λάξλαθα, ελλνψληαο ην ηέκελνο ηεο 

Οπκ Υαξάκ. Σέινο, πξφηεηλε ηελ επηζηξνθή ηεο Κχπξνπ ζηελ Σνπξθία κεηαπνιεκηθά, 

επηρείξεκα πνπ αληέθξνπζε κε έληνλν ηξφπν ν Εαλλέηνο, αλαθέξνληαο φηη αληίζηνηρα ζην 

λεζί ήηαλ ζακκέλα «ηα νζηά ηνπ Δπαγφξα θαη ηνπ Ολήζηινπ θαη πνιιψλ άιισλ κεγάισλ 

αλδξψλ, κε πνιχ πεξηζζφηεξε ηζηνξηθή ηζρχ».
16

 Ζ αλάγθε ησλ Οζσκαλψλ λα ζηεξίμνπλ 

ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ έλσζε θαη ζε άιια επηρεηξήκαηα, εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

κεηνλφηεηάο ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο, ήηαλ άκεζα ζπλπθαζκέλε θαη κε ηελ αλαζθάιεηα 

πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε «πξνδνηηθή ζηάζε» ησλ Βξεηαλψλ απέλαληί ηνπο, πνπ εθδειψζεθε 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 1915.
17

  

Απφ ηελ άιιε, ν Εαλλέηνο έζεζε, γηα πξψηε θνξά εληφο ηνπ πκβνπιίνπ,
18

 ηελ 

άπνςε φηη σο θχξην αίηεκα έπξεπε λα ηεζεί ε ειεπζεξία ηνπ λεζηνχ αξρηθά θαη έπεηηα, 

κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, λα επηιεγφηαλ ε έλσζε κε ηελ Διιάδα. ε απηά 

ηα πιαίζηα, θαη ακέζσο κεηά ηελ θαηαςήθηζε ηνπ πην πάλσ ςεθίζκαηνο απφ ηα ηνπξθηθά 

θαη ηα βξεηαληθά κέιε, ν Εαλλέηνο πξφηεηλε πξνο ζπδήηεζε ςήθηζκα «γηα ηε κειινληηθή 

                                                             
16

 TNA: CO69/33. πλεδξία 6, 8 θαη 11-6-1917. 
17 . Κησξήο, Σνπξθνθχπξηνη, φ.π., ζζ. 93-96. 
18 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, έμη ρξφληα πξνεγνπκέλσο, ην 1911, ν ψδνο, πξψηνο έζεζε, ζε ζπλάληεζή ηνπ 

κε ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ην δήηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, πξφηαζε ε νπνία, ελψ ζηεξηδφηαλ ζηηο 
εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή, πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ, βι. Π. Παπαπνιπβίνπ, Ζ Κχπξνο, φ.π., ζζ. 239-

240.  
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πνιηηηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ», ην νπνίν ηειηθά απέζπξε, κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ Αξκνζηή, 

αθνχ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην ζέκα είραλ γίλεη ζην πξνεγνχκελν ςήθηζκα.
19

 Ζ θαηάζεζε 

ηνπ ςεθίζκαηνο, παξφηη θαηαςεθίζηεθε, ζρνιηάζηεθε ζεηηθά απφ ηνλ ηχπν, αθνχ έδσζε 

ηελ επθαηξία γηα επαλαηνπνζέηεζε ησλ ελσηηθψλ πφζσλ. Παξάιιεια, ελ κέζσ ηνπ 

εζληθνχ δηραζκνχ, ηέζεθε ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ζα ήηαλ νξζφηεξε ε απαίηεζε γηα 

έλσζε κε ηελ «Πξνζσξηλή θπβέξλεζε» ηεο Θεζζαινλίθεο, ζχκκαρν ησλ Βξεηαλψλ, αληί 

κε ηε θηινγεξκαληθή ειιεληθή θπβέξλεζε.
20

    

Ο Εαλλέηνο επαλέθεξε ηελ πξφηαζή ηνπ γηα εηζαγσγή ζρεηηθήο παξαγξάθνπ ζηελ 

αληηθψλεζε ηνπ επφκελνπ έηνπο (1918), ζηελ νπνία, αθνχ γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ 

αλακελφκελε επίιπζε ηνπ «πνιηηηθνχ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ» ζα δεηνχζαλ φπσο, φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, νη θάηνηθνί ηεο  «νδεγεζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Απηνχ 

Μεγαιεηφηεηνο (…) ζηηο αγθάιεο ηεο κεηέξαο ηνπο Διιάδαο». Οη έιιελεο βνπιεπηέο 

επαλέιαβαλ ηα ίδηα επηρεηξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, θάηη πνπ έπξαμαλ θαη νη 

ηνχξθνη ζπλάδειθνί ηνπο, νη νπνίνη φκσο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα επέθεξε πηζαλή έλσζε. Ζ απάληεζε ηνπ Θενδφηνπ, ε νπνία 

ππνγξακκίδεη θαη ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο επνρήο, ήηαλ φηη νη Έιιελεο πξνηηκνχζαλ «θάηη πην 

πνιχηηκν απφ ην ρξπζάθη, θαη απηφ ήηαλ ε εζληθή ειεπζεξία» θαη φηη «αθφκα θαη αλ ε 

Βξεηαλία ηνπο έθαλε πινχζηνπο θαη ιφξδνπο, ζα πξνηηκνχζαλ λα παξέκελαλ θησρνί θαη 

θνπξειηαζκέλνη, αιιά ειεχζεξνη, παξά πινχζηνη ζθιάβνη», κηα ζπλζεκαηνινγία πνπ 

θπξηάξρεζε ζην ελσηηθφ θίλεκα ζε φιε ηελ Αγγινθξαηία.
21

 Δληνχηνηο, ε παξάγξαθνο 

θαηαςεθίζηεθε κε ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο ςήθνπο.
22

 Δλδεηθηηθφ ηεο βεβαηφηεηαο γηα ηελ 

έλσζε πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί ζηηο αξρέο ηνπ 1918, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, ήηαλ ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Αιήζεηα, ε νπνία 

ζεσξνχζε φηη ε ελσηηθή παξάγξαθνο «δελ ρξεζηκεχεη δπζηπρψο ζε ηίπνηε άιιν παξά λα 

παξέρε αθνξκήλ εηο ηελ νζσκαληθήλ κεηνλνςεθίαλ λα επθπνινγή θαη λα πξνβαίλε εηο 

ηνικεξνχο ηζρπξηζκνχο θαη εηζεγήζεηο ππφ ηελ αλεθηηθήλ καθξνζπκίαλ ηεο 

Κπβεξλήζεσο»
23

.  

Παξά ηελ νκνθσλία πνπ ππήξρε γηα ην ελσηηθφ αίηεκα, νη έιιελεο βνπιεπηέο 

δηράζηεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ζηφρεπζεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. 

Απφ ηελ κηα, νη εθπξφζσπνη ηεο ζθιεξήο γξακκήο, επεδίσθαλ ηελ έλσζε αλακέλνληαο ηελ 

                                                             
19 TNA: CO69/33. πλεδξία 11-6-1917. Ζ αληίξξεζε ηνπ Αξκνζηή είρε λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη δελ 

επηηξεπφηαλ κηα πξφηαζε λα θαηαηεζεί δχν θνξέο πξνο ζπδήηεζε ζηελ ίδηα λνκνζεηηθή ζχλνδν.   
20

 Βι. ελδεηθηηθά «Οιίγα πξνο πνιινχο» θαη «Σν ελσηηθφλ ςήθηζκα ελ ηε Κππξηαθή Βνπιή», εθ. Αιήζεηα, 

26-5-1917 θαη 2-6-1917 αληίζηνηρα. 
21 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζχλζεκα «Σελ Διιάδα ζέινκελ θαη αο ηξψγσκελ πέηξεο» πνπ απαζαλάηηζε ν 

Γεψξγηνο εθέξεο ζε θσηνγξαθία ζηελ Άισλα. 
22 ΣΝΑ: CO69/34. πλεδξία 3-4-1918. 
23 «Δπί ηνπ ελαξθηεξίνπ θαη ηεο αληηθσλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 29-3-1918. 
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ιήμε ηνπ πνιέκνπ, θαη απφ ηελ άιιε νη κεηξηνπαζείο, επεδίσθαλ κεηαξξπζκίζεηο, κέρξη 

ηελ επίηεπμή ηεο. κσο, θαη νη δχν παξαηάμεηο ηφληδαλ ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, κε φξηα ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, θαη ηελ ηειηθή 

ιχζε θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο Κχπξνπ. Ζ δηρνγλσκία απηή δηαθάλεθε έληνλα θαηά ηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην 1917. Απφ ηε κηα ήηαλ ν εβέξεο, ν 

νπνίνο πξφηεηλε ηελ θαηαςήθηζή ηνπ, κε θχξην επηρείξεκα ηε ζπλέρηζε απνπιεξσκήο απφ 

ηνπο πφξνπο ηνπ λεζηνχ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο.
24

 Δπηπξφζζεηα, ηέζεθε ε αδπλακία ησλ 

αηξεηψλ κειψλ λα αζθήζνπλ έιεγρν ζηνλ «ηξφπν πνπ νη πφξνη ηνπ λεζηνχ ζπαηαινχληαλ», 

ε αδηαθνξία ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο πξνηάζεηο ηνπο, θαη ε «πνιπηειήο δηνίθεζε, ελψ πνιιέο 

απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ παξαβιέπνληαη», απφςεηο κε ηηο νπνίεο 

ζπκθψλεζε θαη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Αληίζεηνο ήηαλ ν Θ. Θενδφηνπ, ν 

νπνίνο δήηεζε ηελ έγθξηζή ηνπ, αθελφο γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνληδφηαλ ε 

πξνζσξηλφηεηα ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο, θαη αθεηέξνπ γηαηί ζεσξνχζε φηη δελ έπξεπε 

ηα αηξεηά κέιε λα πξνθαινχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηε Βξεηαλία, ε νπνία πνιεκνχζε 

θαη γηα ηε δηθή ηνπο ειεπζεξία: «Ζ απφξξηςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ κηα πνιχ ζνβαξή 

ππφζεζε: ζα ήηαλ ε έλαξμε κηαο εηξεληθήο επαλάζηαζεο». Σελ πνιηηηθή ησλ πξψησλ 

ππεξαζπίζηεθαλ ηφζν ν Εαλλέηνο, ν νπνίνο ηφληζε ηελ αλάγθε γηα δηεθδίθεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ δεηήκαηνο, πνπ ήηαλ ε έλσζε, φζν θαη ν Λ. 

Λνπίδνπ, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ν ηξφπνο απηφο ήηαλ ν κνλαδηθφο γηα λα εθθξαζηεί ε 

δπζαξέζθεηά ηνπο πξνο ηελ Κπβέξλεζε. Σειηθά νη Νηθνιαΐδεο, Εήλσλ θαη Θενδφηνπ 

ππεξςήθηζαλ ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνο ζπδήηεζε καδί κε ηα νζσκαληθά θαη επίζεκα κέιε, 

ελψ νη ππφινηπνη έιιελεο βνπιεπηέο ην θαηαςήθηζαλ.
25

 Παξφκνηα ζπδήηεζε έγηλε θαη 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο (1918), ν νπνίνο ήηαλ 

απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην 1917, ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ αλαγθψλ (γηα επηδφκαηα πξνο ηνπο 

ζηξαηηψηεο, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζφ ζα δαπαλάην γηα ηελ εμαγσγή θαη κεηαθνξά 

μπιείαο).
26

   

Ζ έληαζε αλάκεζα ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ δχν θνηλνηήησλ ήηαλ θαλεξή θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, ηφζν απφ παξεκβάζεηο ζηε δηάξθεηα αγνξεχζεσλ, φζν 

θαη απφ εηξσληθά ζρφιηα, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Irfan Bey θαηά ησλ ειιήλσλ κειψλ, πνπ 

                                                             
24 Σν αίηεκα απέξξηςε άκεζα ν Αξκνζηήο, κε ηε δηθαηνινγία φηη ν θφξνο ππνηειείαο δελ απνηεινχζε κέξνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά ππνρξεσηηθή δαπάλε πνπ εθπήγαδε απφ ην Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν δήηεκα δηεπθξίληζε θαη ν Αλαπι. Αξρηγξακκαηέαο κεηά απφ 

επεξψηεζε ηνπ Ν. Παζράιε, TNA: CO69/33. πλεδξία 11-5-1917. 
25 TNA: CO69/33. πλεδξίεο 2 θαη 3-5-1917. 
26 TNA: CO69/34. πλεδξία 4-4-1918. Σελ εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξςήθηζαλ νη ηνχξθνη θαη νη 

βξεηαλνί βνπιεπηέο, θαη νη Θενδφηνπ θαη Νηθνιαΐδεο, αιιά θαη ν Λαλίηεο, κε ηελ ειπίδα φηη απηφο ήηαλ ν 
ηειεπηαίνο πξνυπνινγηζκφο πνπ εηζαγφηαλ ζην Ννκνζεηηθφ. Αληίζεηα, ν Εήλσλ, ν νπνίνο ην πξνεγνχκελν 

έηνο ςήθηζε ππέξ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην 1918 ςήθηζε ελαληίνλ, ρσξίο θάπνηα εμήγεζε.  
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επηβάξπλαλ ην θιίκα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην επεηζφδην πνπ δηαδξακαηίζηεθε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φηαλ ν Λαλίηεο πξφηεηλε ηελ θαηαςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πνζνχ γηα ηελ αλέγεξζε θηεξίνπ γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, κε ηνλ Θενδφηνπ λα ηε 

δηθαηνινγεί ιφγσ ηεο πξνζσξηλφηεηαο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ζην γεγνλφο φηη ζχληνκα 

αλέκελαλ λα ζηεγαζηνχλ «ππφ ηνπο ζφινπο άιινπ βνπιεπηεξίνπ». Ζ παξέκβαζε ηνπ 

ηνχξθνπ βνπιεπηή, ν νπνίνο αλέθεξε φηη «απηφ ζα βξίζθεηαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή», 

ππνλνψληαο ηελ χπαξμε ηνπ Αζχινπ Φξελνβιαβψλ ζηελ πεξηνρή, πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ Θενδφηνπ, ν νπνίνο δήηεζε ηελ απφζπξζε ηεο σο πξνζβιεηηθήο.
27

 Ζ κε 

αλαίξεζή ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηαθνξία πνπ έδεημε ν Αξκνζηήο, νδήγεζαλ ηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο λα απνρσξήζνπλ, δηακαξηπξφκελνη. ε ζρεηηθή γξαπηή δηακαξηπξία 

ηνπο ε αληίδξαζε ηνπ Αξκνζηή ήηαλ ριηαξή, ηεξψληαο θαη πάιη νπδέηεξε ζηάζε ζην 

δήηεκα.
28

      

Αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ πξνθαινχζε θαη ε 

αλαθνξά ζην «κεξίδην ηεο Κχπξνπ γηα απνπιεξσκή ηνπ ηνπξθηθνχ ρξένπο», φπσο 

ιεγφηαλ πηα ν «θφξνο ππνηειείαο». Ζ πξψηε ζπδήηεζε έγηλε θαηά ηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηνο απφ ηνλ Εαλλέην, ζηα κέζα Μαΐνπ 1917. Δίρε πξνεγεζεί ε επεξψηεζε ηνπ 

ηδίνπ, κε ηελ νπνία δηεπθξηλίζηεθε απφ ην Αλαπι. Αξρηγξακκαηέα Fenn φηη ην πιεφλαζκα 

πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ην θφξν ππνηειείαο ζηε Βξεηαλία είρε μεπεξάζεη ηηο 430 ρηιηάδεο 

ιίξεο, έλα πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ λεζηνχ.
29

            

ην ςήθηζκα ηνπ Εαλλέηνπ επηζεκαίλεην φηη ε αθχξσζε ηεο πλζήθεο Ακπληηθήο 

πκκαρίαο ηνπ 1878 επέβαιιε θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα απνπιεξσκή ηνπ 

πνζνχ, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην θφξν ππνηειείαο. Καη’ επέθηαζε δήηεζε ηελ επηζηξνθή 

ζηα ηακεία ηνπ λεζηνχ ηνπ πνζνχ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηε 

Βξεηαλία, κε ηνπο αλάινγνπο ηφθνπο, θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πιεξσκήο ηνπ. Σα 

επηρεηξήκαηά ηνπ, φπσο θαη ησλ άιισλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζηεξίρηεθαλ, πέξαλ ηεο 

αθχξσζεο ηεο ζπλζήθεο, θαη ζην γεγνλφο φηη ε Βξεηαλία δελ παξαρσξνχζε ην πνζφ ζηελ 

Σνπξθία, αιιά ην παξαθξαηνχζε, νδεγψληαο έηζη ην λεζί ζε νηθνλνκηθή αηκνξξαγία. Ζ 

αληίδξαζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ εζηηαδφηαλ ζηελ αδπλακία επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ 

ζην λεζί, αθνχ απηά αλήθαλ ζηελ Σνπξθία, ελψ επαλέιαβαλ θαη ην επηρείξεκα φηη ην ελ 

ιφγσ δήηεκα ήηαλ εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ πκβνπιίνπ, αιιά αθνξνχζε ην δηεζλέο 

δίθαην. Ο Αξρηγξακκαηέαο, εθπξνζσπψληαο ηελ Κπβέξλεζε, επαλέιαβε ηελ απάληεζε 

ηνπ ηέσο Αξκνζηή Goold-Adams, φηη ην δήηεκα ζα ζπδεηνχληαλ ζηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο 

                                                             
27 TNA: CO69/33. πλεδξία 3-5-1917.   
28 Γηα ην επεηζφδην βι. Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., έηνο Β΄, ζζ. 92-93, «Σν ελ Ννκνζεηηθψ πκβνπιίσ 
επεηζφδηνλ», εθ. Αιήζεηα, 28-4-1917. 
29 TNA: CO69/33. πλεδξία 7-5-1917. 
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ιχζεο αλάκεζα ζηε Βξεηαλία θαη ηελ Σνπξθία, κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Σν ςήθηζκα 

θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηε ςήθν ηνπ Αξκνζηή.
30

 Δληνχηνηο, 

ε ελέξγεηα ηνπ Εαλλέηνπ επαλέθεξε, έζησ θαη επθαηξηαθά, ην δήηεκα ηνπ θφξνπ 

ππνηειείαο ζην πξνζθήλην, ζέηνληάο ην ζε κηα λέα βάζε, αθνχ ηα ελ ιφγσ πνζά δελ είραλ 

δηεθδηθεζεί εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κέρξη ηφηε.       

 Δπηπξφζζεηα, θαη κε ζηφρν ηελ άζθεζε πίεζεο πξνο ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ 

έθθξαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αηξεηψλ κειψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, πξνηάζεθαλ 

ςεθίζκαηα γηα ηε βειηίσζε ηφζν ηεο γεσξγίαο, φζν θαη ηεο άξδεπζεο, κε πξνηάζεηο γηα 

ηελ πξφζιεςε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ.
31

 

  Απφ ηα αμηνζεκείσηα λνκνζρέδηα ηα νπνία πξνηάζεθαλ ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηηο 

ρσξηηηθέο αξρέο. Ζ Κπβέξλεζε επηζπκνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο ππάξρνληεο λφκνπο, 

ψζηε λα απνηξέπεηαη ε εθινγή κνπθηάξεδσλ (= θνηλνηαξρψλ), αθαηάιιεισλ γηα ην 

αμίσκα, είηε γηαηί εμαγφξαδαλ ηηο ςήθνπο, είηε γηαηί ζα πξνθαινχζαλ έμαξζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Έηζη, πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή ελφο κηθηνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ νη 

ςεθνθφξνη ζα εμέιεγαλ έλα ζψκα, απφ ην νπνίν ν Αξκνζηήο ζα δηφξηδε ην κνπθηάξε θαη 

ηνπο αδάδεο (= θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο). Σν γεγνλφο φηη ζα αθαηξνχληαλ δηθαηψκαηα απφ 

ην ιαφ, νδήγεζε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο λα ηαρζνχλ ελαληίνλ, ζηε ζπδήηεζή ηνπ, ελψ 

αληίζεηα νη Οζσκαλνί ην ππνζηήξημαλ, ζεσξψληαο φηη ήηαλ αξθεηά δίθαην, αθνχ, φπσο 

ππνζηήξημαλ, ηα κέρξη ηφηε ζπζηήκαηα εθινγήο θαη δηνξηζκνχ απέηπραλ. Ζ αληίδξαζε ησλ 

βνπιεπηψλ αθνξνχζε θαη ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ Αξκνζηή, πνπ δελ επηζπκνχζαλ 

νη Έιιελεο, αιιά θαίλεηαη λα επηδίσθαλ νη Σνχξθνη, κε ηελ ειπίδα, πηζαλφλ, φηη ζα ηνπο 

επλννχζε κειινληηθά.
32

 Μεηά απφ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπδεηήζεηο, ε ηειηθή κνξθή 

ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν είρε θαηαζηεί «φπσο κηα ξψζηθε ζαιάηα, κε θάζε είδνπο 

γλσζηά θαη άγλσζηα ιαραληθά», φπσο πεξηέγξαςε ν Θενδφηνπ, θαηαςεθίζηεθε απφ φια 

ηα αηξεηά κέιε, κε ηνπο Σνχξθνπο λα δηακαξηχξνληαη ζην φηη ην κηθηφ ζχζηεκα, φπσο 

πξνηάζεθε, ηειηθά δελ ζα εηζαγφηαλ.
33

 

Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην 1917, θαη κε αθνξκή ηελ 

επηζηξνθή ηνπ Βεληδέινπ ζηελ πξσζππνπξγία θαη ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ησλ 

Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ, ην ελσηηθφ αίηεκα ηέζεθε θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθά απφ ηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο κε ππνκλήκαηα ηφζν πξνο ηελ ειιεληθή, φζν θαη πξνο ηε βξεηαληθή 

                                                             
30 TNA: CO69/33. πλεδξίεο 16 θαη 18-5-1917. Βι. θαη Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., έηνο Β΄, ζζ. 93-94, 

«Σα λέα ηεο πξσηεπνχζεο», εθ. Αιήζεηα, 12-5-1917. 
31 Βι. ζρεηηθά TNA: CO69/33. πλεδξίεο 29, 30 θαη 31-5-1917. Σα ςεθίζκαηα πξνζέιθπζαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπ ηχπνπ. Βι. «Ννκνζεηηθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 26-5-1917, «Ζ Κππξηαθή Βνπιή», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 13/26-5-1917.  
32 TNA: CO69/33. πλεδξία 7-6-1917. 
33 TNA: CO69/33. πλεδξία 12-6-1917. 
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θπβέξλεζε. ην ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ νη βνπιεπηέο, εθ κέξνπο ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ, αθνχ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηε 

Βξεηαλία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 1915, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν, 

δήηεζαλ ηελ απφδνζε «εηο ην Βαζίιεηνλ ηεο Διιάδνο, κεζ’ νπ ζπλδένπζηλ εκάο νη 

άξξεθηνη θαη πξναηψληνη δεζκνί ηνπ αίκαηνο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο εζληθήο ζπλεηδήζεσο θαη 

ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξνο». ηάιζεθε θαη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε έλα άιιν 

ππφκλεκα, κε ην νπνίν εθδεισλφηαλ ν ελσηηθφο πφζνο ησλ Διιήλσλ ηνπ λεζηνχ.
34

 Σα 

ππνκλήκαηα ησλ βνπιεπηψλ επηδίσμε λα ελδπλακψζεη θαη ε Δθθιεζία, κέζσ ςεθίζκαηνο 

ηεο Παγθχπξηαο πλέιεπζεο, ηελ νπνία απνηεινχζαλ ηφζν νη ηεξάξρεο φζν θαη ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ πνιηηεπηψλ ηνπ λεζηνχ.
35

 Σφζν νη ελέξγεηεο απηέο, φζν θαη νη εμειίμεηο ζην 

κέησπν ηνπ πνιέκνπ, έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ «εγγχο ε έλσζηο»
36

. Παξάιιεια 

φκσο, ν βνπιεπηήο Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο Irfan Bey, ζηα ηέιε Απγνχζηνπ απέζηεηιε 

ππφκλεκα εθ κέξνπο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, κε ην νπνίν 

επηβεβαίσλε ηφζν ηελ πίζηε ηνπ πξνο ηε Βξεηαλία, φζν θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα 

παξακείλεη ππφ ηε δηνίθεζή ηεο.
37

 Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί ε πξνζπκία ηνπ βξεηαλνχ 

Αξκνζηή λα πξνσζήζεη ακέζσο ην ηνπξθηθφ ππφκλεκα, ζε αληίζεζε κε ην ειιεληθφ, πνπ 

ρξεηάζηεθε ζρεδφλ έλα κήλα κέρξη λα ην ζηείιεη ζην Λνλδίλν. Δπηπξφζζεηα, εληφο ηνπ 

ππνπξγείνπ άξρηζε λα ζπδεηείηαη ην ελδερφκελν επηζηνιήο πξνο ηνπο έιιελεο θαηνίθνπο 

κε ηελ νπνία λα ηνπο γλσζηνπνηνχζαλ ηελ πξφζεζε ησλ Βξεηαλψλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θαηνρή ηνπ λεζηνχ. Δληνχηνηο, ν ππνπξγφο Long απέζηεηιε απιά κηα γλσζηνπνίεζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπ ελσηηθνχ ππνκλήκαηνο,
38

 θάηη πνπ πξνθάιεζε ζχγρπζε, αθνχ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν δελ μεθαζάξηδαλ νη πξνζέζεηο ησλ Βξεηαλψλ γηα ηελ ηχρε ηνπ λεζηνχ.
39

  

Παξφια απηά, νη Έιιελεο ζπλέρηζαλ λα ζέηνπλ κε θάζε επθαηξία ην ελσηηθφ ηνπο 

αίηεκα. ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 1917 ν Αξρηεπίζθνπνο θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο 

                                                             
34 Σα δχν ππνκλήκαηα εηνηκάζηεθαλ κεηά απφ ζπζθέςεηο ζην νξεηλφ ζέξεηξν ησλ Πιαηξψλ. Απνζηάιεθαλ 

ζηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ απφ ηνλ Αξκνζηή ζρεδφλ έλα κήλα κεηά ηελ παξάδνζή ηνπο, καδί κε έλα ζχληνκν 

ζεκείσκά ηνπ, φπνπ πεξηγξαθφηαλ ην απμαλφκελν ζε έληαζε ελσηηθφ θίλεκα ζην λεζί, βι. TNA: 

CO67/185/44890. Απφξξεηε επηζηνιή Clauson πξνο Long, Σξφνδνο 21-8-1917. Βξίζθνληαη ζην Ν. 

Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., έηνο Β΄, ζζ. 97-100, ελψ δεκνζηεχηεθαλ θαη ζηνλ ηχπν, βι. «Σα ππέξ ηεο 

Δλψζεσο ππνκλήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 28-7-1917. Δληχπσζε πάλησο πξνθάιεζε ε απνπζία ηεο ππνγξαθήο 
ηνπ θηινβαζηιηθνχ, βνπιεπηή Λάξλαθαο Ακκνρψζηνπ Φίιηνπ Εαλλέηνπ ζην ππφκλεκα πξνο ηελ Διιεληθή 

Κπβέξλεζε, ηελ αξζξνγξαθία πνπ αθνινχζεζε ζηηο εθεκεξίδεο Διεπζεξία, 19/1-9-1917 θ.ε., Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 19/1-9-1917 θ.ε.   
35 Ν. Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ, φ.π., έηνο Β΄, ζζ. 100-102. Βι. θαη «Καη ε Δθθιεζία ππέξ ηεο Δλψζεσο», εθ. 

Αιήζεηα, 11-8-1917,  
36 «Δγγχο ε Έλσζηο;», εθ. Αιήζεηα, 4-8-1917. 
37 TNA: CO67/185/46628. Δπηζηνιή Clauson πξνο Long, Σξφνδνο 28-8-1917, κε ζπλεκκέλε ηελ επηζηνιή 

ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή, εκεξνκελίαο 26-8-1917. 
38 Βι. γεληθά ηελ αιιεινγξαθία ζην TNA: CO67/185/44890. 
39 Ζ εθεκ. Αιήζεηα, «Ζ απάληεζηο ηεο αγγιηθ. Κπβεξλήζεσο θαη ην εζληθφλ κέιινλ ηεο λήζνπ», 27-10-1917 

εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ε απάληεζε δελ ήηαλ μεθάζαξε, ελψ ε εθ. Φσλή ηεο 
Κχπξνπ ραξαθηήξηδε σο ελζαξξπληηθή ηελ απάληεζή ηνπ, «Ζ απάληεζηο ηνπ εληηκφηαηνπ ππνπξγνχ», 11/24-

11-1917. 
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απέζηεηιαλ ηειεγξάθεκα ζηνλ Βεληδέιν γηα ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηεο Κχπξνπ ζηα 

ειιεληθά αηηήκαηα,
40

 ελψ ζε Παγθχπξηα πλέιεπζε εηνηκάζηεθε λέν ελσηηθφ ςήθηζκα 

πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ.
41

 Σαπηφρξνλα, πλέιεπζε ζπγθάιεζαλ θαη νη νζσκαλνί 

θάηνηθνη, πνπ επίζεο εηνίκαζαλ ςήθηζκα γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο ην 

λεζί.
42

   

ε απηά ηα πιαίζηα άξρηζε ε ζχλνδνο ηνπ 1918, ε νπνία φκσο ήηαλ ζχληνκε, αθνχ, 

φπσο αλέθεξε ν Αξκνζηήο ζηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν, ην λνκνζεηηθφ έξγν πνπ παξάρζεθε 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ήηαλ εμαηξεηηθά κεγάιν, ελψ ε εηζαγσγή γηα κειέηε νξηζκέλσλ 

λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία έηπραλ κεξηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ζα επαλαθέξνληαλ θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ζχλνδν ηειηθά αλαβιήζεθε. Δπηπξφζζεηα, ε εμέιημε ηνπ πνιέκνπ δελ επέηξεπε 

ζηελ Κπβέξλεζε λα αζρνιεζεί κε λνκνζρέδηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία ζα 

ρξεηάδνληαλ ιεπηνκεξή πξνεξγαζία θαη καθξέο ζπδεηήζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν, πξφηεηλε 

γηα εμέηαζε απφ ην πκβνχιην, εθηφο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κφλν ελφο ηξνπνπνηεηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε εμαγνξάο γεο γηα ηηο πνιεκηθέο αλάγθεο.
43

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ φηη αθφκα θαη ε έιιεηςε 

λνκνζεηηθνχ έξγνπ θαη ν «μεξφο θαη ζπληνκψηαηνο» ελαξθηήξηνο ιφγνο ζεσξήζεθε απφ 

ηνλ ηχπν ηεο επνρήο σο πξνάγγεινο ηεο έλσζεο.
44

   

 Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ ζχληνκε, αθνχ 

ζε απηή εθθξάδνληαλ απιά νη επραξηζηίεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ελαξθηήξην ιφγν. 

Δληνχηνηο, αξθεηή ζπδήηεζε πξνθάιεζε ε πξφηαζε ηνπ Εαλλέηνπ γηα εηζαγσγή 

παξαγξάθνπ, ζρεηηθά κε ην ελσηηθφ αίηεκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε νπνία φκσο 

θαηαςεθίζηεθε κε ηηο βξεηαλνηνπξθηθέο ςήθνπο, ελψ ε νκφθσλε έγθξηζε ηεο 

αληηθψλεζεο ζπλνδεχηεθε κε ηελ επρή απφ ηνλ Ν. Παζράιε, φπσο απηή ήηαλ ε ηειεπηαία 

αληηθψλεζε ζε βξεηαλφ Αξκνζηή ζηελ Κχπξν.
45

 

 Ζ ζχλνδνο θχιεζε ήξεκα ζε γεληθέο γξακκέο, αθνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

λνκνζεηηθή εξγαζία ήηαλ ειάρηζηε, ελψ ξφιν θαίλεηαη λα δηαδξακάηηζε θαη ε αζζέλεηα 

ηνπ Αξκνζηή Clauson, κε απνηέιεζκα λα πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηψλ ν Αξρηγξακκαηέαο 

Stevenson. Ζ ιήμε ηεο, ζρεδφλ δχν βδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμή ηεο, ιφγσ θαη ησλ 

ειάρηζησλ ζπδεηήζεσλ, ηδηαίηεξα απφ πιεπξάο ησλ Διιήλσλ, νθεηιφηαλ θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ πεπνίζεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε αλάκεζά ηνπο, θαη ηελ νπνία εμέθξαδαλ κε 

θάζε επθαηξία, φηη, πηζαλφλ, ε ζχλνδνο απηή λα ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ πκβνπιίνπ, αθνχ 

                                                             
40

 «Τπέξ ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο», εθ. Αιήζεηα, 24-11-1917. 
41 «Σα θαηά ηελ Παγθχπξηνλ πλέιεπζηλ», εθ. Αιήζεηα, 1-12-1917. 
42 «Σν εζληθφ δήηεκα θαη νη Κχπξηνη κνπζνπικάλνη», εθ. Αιήζεηα, 7-12-1917. 
43 ΣΝΑ: CO69/34. πλεδξία 2-4-1918. 
44 «Εεηήκαηα», θαη «Δπί ηνπ ελαξθηεξίνπ θαη ηεο αληηθσλήζεσο», εθ. Αιήζεηα, 8-3-1918 θαη 29-3-1918. 
45 ΣΝΑ: CO69/34. πλεδξία 3-4-1918. 
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ζα επηηπγραλφηαλ ε έλσζε.
46

 Σν γεγνλφο φηη ε ζχλνδνο ήηαλ «μεξά, άγνλνο θαη εληειψο 

άθαξπνο» ζρνιίαζε θαη ε εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία φκσο ηφληζε φηη ην 

ελσηηθφ ηνπο θαζήθνλ ην επηηέιεζαλ «ιίαλ αμηνιφγσο» νη έιιελεο βνπιεπηέο.
47

    

 Ζ εληχπσζε ηεο επηθείκελεο έλσζεο θπξηαξρνχζε ζην λεζί, φπσο επηζεκάλζεθε 

ήδε, ελψ ην θιίκα εληζρχζεθε απφ ηηο αλακελφκελεο ζπλεδξίεο ηνπ πλεδξίνπ ηεο 

Δηξήλεο. Ήδε ζην λεζί ήηαλ ζε εμέιημε «ε πιένλ θηιφδνμε πνιηηηθή εθζηξαηεία απφ ηελ 

άθημε ησλ Βξεηαλψλ»
48

. Οη έιιελεο βνπιεπηέο αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο ελίζρπζεο ηνπ 

ελσηηθνχ θηλήκαηνο, είηε κέζσ ηεο παξνρήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηε δνθηκαδφκελε 

Διιάδα,
49

 είηε πξνσζψληαο ην δήηεκα κε δηαβήκαηα θαη αλαθνηλσζέληα ζηνλ αγγιηθφ 

ηχπν.
50

 Ακέζσο κεηά ηελ αλαθσρή ηεο πνιεκηθήο ζχξξαμεο, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 1918, 

ν Αξρηεπίζθνπνο Κχξηιινο Γ΄, κε πξνθήξπμή ηνπ, ελεκέξσλε «ηνλ ειιεληθφλ ιαφλ ηεο 

Κχπξνπ» γηα ηε κεηάβαζε Πξεζβείαο ζην Λνλδίλν, «ππέξ ηεο επηηεχμεσο ηεο κίαο κφλεο 

θαη αλαιινηψηνπ ζειήζεσο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, φπσο ελσζή κεηά ηεο κεηξφο 

Διιάδνο».
51

 Ζ Πξεζβεία, ε νπνία απνηειείην απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν θαη ηνπο νθηψ απφ 

ηνπο ελλέα έιιελεο βνπιεπηέο (ν Δπ. Εήλσλ παξέκεηλε ζην λεζί γηα ιφγνπο πγείαο ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ)
52

, αλαρψξεζε απφ ηελ Κχπξν ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1918, ελψ ππεχζπλε ηφζν 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αξσγή ηεο φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμειίμεσλ ζην λεζί ήηαλ ε Ηεξά 

χλνδνο, νη έιιελεο πξψελ βνπιεπηέο θαη νη δήκαξρνη.
53

 Απφ ηελ άιιε, ζθέςεηο γηα 

απνζηνιή αληίζηνηρεο πξεζβείαο έγηλαλ θαη απφ ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα, «πξνο 

αληίπξαμηλ θαηά ησλ ελεξγεηψλ ηεο ειιεληθήο», εληνχηνηο φκσο δελ πινπνηήζεθαλ, αθνχ 

πξνηηκήζεθε λα ηεξεζεί ζηάζε αλακνλήο.
54

        

 Παξά ηελ απνπζία ζρεδφλ φισλ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, αιιά θαη ην ζάλαην, 

κεηά απφ καθξά αζζέλεηα, ηνπ Αξκνζηή Clauson ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο,
55

 ε 

λνκνζεηηθή ζχλνδνο γηα ην 1919 άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ηελ Πξσηαπξηιηά, κε 

                                                             
46 Σελ πεπνίζεζε απηή εμέθξαδε ηδηαίηεξα ν Ν. Παζράιεο, ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

φζν θαη ηεο αληηθψλεζεο. Βι. ελδεηθηηθά TNA: CO69/34. πλεδξίεο 3 θαη 4-4-1918.   
47 «Ζ εθεηεηλή ζχλνδνο ηεο Κππξηαθήο Βνπιήο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 7/20-4-1918. 
48 G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζει. 108. 
49 Βι. ελδεηθηηθά ηελ πξνθήξπμή ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα εξάλνπ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, 

«Πξνθήξπμηο ησλ βνπιεπηψλ πξνο ηνλ θππξηαθφλ ιαφλ», εθ. Αιήζεηα, 4-10-1918.  
50 «χζθεςηο βνπιεπηψλ ελ Λεπθσζία», εθ. Αιήζεηα, 4-10-1918. 
51 Ζ αλαθνίλσζε: «Κππξηαθή Πξεζβεία», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 3/16-11-1918. 
52 Ο Εήλσλ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Νηθ. Κι. Λαλίηε, ηνλ εμνπζηνδνηνχζε λα ππνγξάθεη εθ κέξνπο ηνπ «ελ 

παληί εγγξάθσ, νχηηλνο ε ζχληαμηο ήζειε ζεσξεζή αλαγθαία». Βι. «Ο θνο Δπγέληνο Εήλσλ», εθ. Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 24/7-12-1918. 
53 Γηα ηε δξάζε ηεο Κππξηαθήο Πξεζβείαο βι. Υξηζηίλα-Έβειπλ Υξηζηνδνπιίδνπ, «Ζ Κππξηαθή Πξεζβεία 

ζηε πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο, 1918-1920», ζην Γ. Καδακίαο θαη Π. Παπαπνιπβίνπ (επ.), Ο Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο, φ.π., ζζ. 129-153, G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 104-166, Γ.Π. Πηθξφο, Ο Βεληδέινο, 

φ.π., ζζ. 25-57. 
54 Βι. «Δπί κίαο δηαδφζεσο» θαη «Ξεληθαί αληηδξάζεηο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 10/23-11-1918 θαη 1/14-12-

1918. Γηα ηε ζηάζε ησλ Σνχξθσλ κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 1919 βι. Υ. - Δ. Υξηζηνδνπιίδνπ, ζην ίδην, ζει. 
148. 
55 «Σαγκαηάξρεο Κιψζνλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 22/4-1-1919. 
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πξνεδξεχνληα θαη πάιη ηνλ Αξρηγξακκαηέα Stevenson.
56

 ηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν ν 

Αξκνζηεχσλ εμέθξαζε απφ ηε κηα ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ απψιεηα ηνπ Clauson θαη απφ ηελ 

άιιε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ερζξνπξαμηψλ, επραξηζηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία πνπ παξείραλ ζην λεζί. Ζ θχξηα λνκνζεηηθή εξγαζία ηνπ πκβνπιίνπ ζα 

ζηεξηδφηαλ ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε απφ ηνλ ηέσο Αξκνζηή γηα λα 

δηεξεπλήζεη ην κέγεζνο, ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

ηδηαίηεξα ησλ ρξεψλ, ζην λεζί. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο εηνηκάζηεθαλ ηέζζεξα 

λνκνζρέδηα πνπ ζηφρν είραλ ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεσζηψλ αιιά θαη ησλ δαλεηζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, πξνο ζπδήηεζε ηέζεθαλ θαη άιια λνκνζρέδηα, θπξίσο ηξνπνπνηεηηθά, αιιά 

θαη νξηζκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ είρε πξνθαιέζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιίκαηνο ήηαλ ην γεγνλφο φηη δελ 

δηνξίζηεθε επηηξνπή γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξνζρεδίνπ αληηθψλεζεο, αιιά απηή εγθξίζεθε 

ακέζσο. ε απηήλ εθθξάζηεθαλ απιά νη επραξηζηίεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ ελαξθηήξην 

ιφγν.
57

  

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, δηαθάλεθε, φζν πνηέ άιινηε, ε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Βξεηαλίαο απέλαληη ηνπ λεζηνχ. χκθσλα κε ηνλ Αλαπι. 

Αξρηγξακκαηέα, ν νπνίνο παξνπζίαζε ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεδφλ ζηελ νιφηεηά ηεο ε αχμεζε πνπ επήιζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα ρξεζηκνπνηείην 

γηα ηηο ζηξαηησηηθέο αλάγθεο, ελψ έλα κηθξφ πνζφ ζα δηαηίζεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ δξφκσλ. Απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδήγεζε 

ηνλ, κφλν παξφληα, έιιελα βνπιεπηή Δ. Εήλσλα λα δηακαξηπξεζεί, αθνχ ν 

πξνυπνινγηζκφο νδεγνχζε ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ελψ, φπσο ηφληζε, «ην λνκνζρέδην δελ ήηαλ κφλν ν 

θαζξέθηεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα απνθάιπςε ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε Κπβέξλεζε επηζπκνχζε λα δηελεξγεί ηηο 

εξγαζίεο ηεο, θαη θξηηήξην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηεο». Δληνχηνηο, παξά ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ, ν Εήλσλ δελ θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, αθνχ «απηφ πνπ είρε 

πξνηεξαηφηεηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δελ ήηαλ ηα νηθνλνκηθά, αιιά ηα εζηθά 

ζπκθέξνληα ηνπ λεζηνχ», ππνλνψληαο πξνθαλψο ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα.
58

  

                                                             
56 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Stevenson επηζπκνχζε δηαθαψο λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ην 

ζπληνκφηεξν, ζηελ απνπζία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, γη’ απηφ θαη ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ ππνπξγφ 

πξνεηδνπνηνχζε φηη ππήξρε ε πηζαλφηεηα λα ζπλαληεζεί καδί ηνπο θαη λα ηνπ δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο 

έλαξμεο ηεο ζπλφδνπ, παξαζέηνληάο ηνπ κηα ζεηξά απφ δηθαηνινγίεο γηα λα αξλεζεί. Βι. TNA: 

CO69/191/17991. Stevenson πξνο Milner, Λεπθσζία 4-3-1919.  
57 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 1-4-1919, φπνπ ηφζν ν ελαξθηήξηνο ιφγνο φζν θαη ε αληηθψλεζε.  
58 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 2-4-1919. 
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Πέξα απφ ηελ επηζήκαλζή ηνπ απηή, ν Εήλσλ αλέθεξε φηη ζα θαηαςήθηδε φια ηα 

πξνηεηλφκελα λνκνζρέδηα, αθελφο γηαηί κε ηελ απνπζία ησλ ππνινίπσλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ, ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ δελ αληηπξνζσπεπφηαλ επαξθψο 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη αθεηέξνπ γηαηί δελ επηζπκνχζε λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ λφκσλ απηψλ. Σφληζε βέβαηα φηη αλαγλψξηδε ηελ χπαξμε legal quorum 

(λφκηκεο απαξηίαο), εληνχηνηο δελ ζα ζπκκεηείρε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο ζπδεηήζεηο, 

θάηη πνπ ηήξεζε κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζπλφδνπ.
59

  

Ζ κφλε επηπιένλ ελέξγεηα ηνπ έιιελα βνπιεπηή ήηαλ ε ππνβνιή ςεθίζκαηνο, κε 

ην νπνίν δεηείην ε άδεηα απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ απνπζία ησλ νθηψ ειιεληθψλ κειψλ, 

πνπ ζηεξίρηεθε θαη απφ ηνπο βξεηαλνχο βνπιεπηέο. Αληίζεηα, νη Οζσκαλνί, αληηδξψληαο 

ζην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ππνζηήξημαλ φηη νη Οξγαληθνί 

Καλνληζκνί δελ αλαθέξνληαλ ζε παξαρψξεζε άδεηαο απνπζίαο ζε ηφζν κεγάιν αξηζκφ 

βνπιεπηψλ, θαηαςεθίδνληάο ην, επηζεκαίλνληαο επίζεο φηη δελ έπξεπε λα παξαρσξεζεί ζε 

απηνχο ε βνπιεπηηθή αληηκηζζία.
60

  

Οη ζπλεδξίεο θχιεζαλ ήξεκα, αθνχ θαη νη ηνχξθνη βνπιεπηέο, φπσο ζπλήζηδαλ 

εμάιινπ, πέξαλ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, δελ παξελέβαηλαλ ζηηο ζπδεηήζεηο, νχηε 

ελαληηψζεθαλ ζε θάπνην ζεκείν. Ζ αλαζθάιεηα πνπ απισλφηαλ πάλσ απφ φιε ηε 

κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζην λεζί, απφξξνηα ηεο απνγνήηεπζεο πνπ έλνησζαλ απφ ηε 

ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ απέλαληί ηνπο, ιφγσ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 1915, έθαλε 

επηθπιαθηηθνχο ηνπο ηνχξθνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη δελ επηζπκνχζαλ λα ζπγθξνπζηνχλ 

καδί ηνπο. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ Βξεηαλψλ φηη ε πξνζθνξά ηεο Κχπξνπ ζηελ 

Διιάδα ην 1915 δελ ζα επαλαιακβαλφηαλ, εληνχηνηο, ε πεπνίζεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε 

απηνχο φηη ε θαηνρηθή δχλακε αλαγλψξηζε ην ελσηηθφ αίηεκα, παξάιιεια κε ηε 

ζπλερηδφκελε ζπκκαρία Διιάδαο θαη Βξεηαλίαο ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο Σνπξθίαο, ηνπο 

επέθεξε κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα.
61

 Βέβαηα, ε έγθξηζε ησλ λνκνζρεδίσλ πηζαλφλ λα 

νθεηιφηαλ θαη ζην γεγνλφο φηη ηα επίζεκα κέιε απνηεινχζαλ πιεηνςεθία, νπφηαλ θαη νη 

Σνχξθνη λα απέθεπγαλ λα έξζνπλ ζε νπνηαζδήπνηε θιίκαθαο ζχγθξνπζε καδί ηνπο, 

γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ φηη νη Βξεηαλνί ζα θαηαςήθηδαλ ηηο παξεκβάζεηο ή 

πξνηάζεηο ηνπο. Έηζη, ζηελ νιφηεηά ηνπο ηα πξνηεηλφκελα λνκνζρέδηα εγθξίζεθαλ, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε.
62

 Μνλαδηθή πεξίπησζε θαηαςήθηζεο λνκνζρεδίνπ 

απφ ηνπο ηνχξθνπο βνπιεπηέο ήηαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηηο Απνδεκηψζεηο, 

                                                             
59

 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 3-4-1919. 
60 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 7-4-1919. Παξφκνηα άδεηα δεηήζεθε θαη ην επφκελν έηνο γηα ηνλ Θ. Θενδφηνπ, 

ν νπνίνο παξέκεηλε ζην Λνλδίλν, θαη παξά ηηο λέεο αληηξξήζεηο ησλ Οζσκαλψλ, εγθξίζεθε, βι. ΣΝΑ: 

CO69/37. πλεδξία 3-5-1920. 
61 . Κησξήο, Σνπξθνθχπξηνη, φ.π., ζζ. 93-96.  
62 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξίεο 3-4-1919 θ.ε. 
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κε ηε δηθαηνινγία φηη αθνξνχζε ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο, ηηο επζχλεο ησλ νπνίσλ δελ 

κπνξνχζαλ λα απνδερηνχλ, εθφζνλ κέρξη ηφηε φια νη ζηξαηησηηθνί λφκνη επηβάιινληαλ 

ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ, κε απνηέιεζκα λα εγθξηζεί κφλν κε ηηο ςήθνπο ησλ 

επίζεκσλ κειψλ.
63

 Σέινο, άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνπο 

αγξνθχιαθεο απφ ηνλ Γηθεγφξν ηνπ ηέκκαηνο, γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε, κεηά απφ 

παξέκβαζε ηνπ Irfan Bey.
64

   

πσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ηνπ λεζηνχ ζε ζπλζήθεο εηξήλεο, 

επέβαιε ηε ζπρλή ζχγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, θαη παξά ηελ 

αλαβνιή επ’ αφξηζηνλ ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ, γηα ηηο ζρεηηθέο, επείγνπζεο, λνκνζεηηθέο 

εξγαζίεο. Έηζη, ζηα ηέιε Απγνχζηνπ 1919, ζπγθιήζεθε ζχλνδνο γηα ηελ έγθξηζε 

λνκνζρεδίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ζηελ Κπβέξλεζε ηνπ ειέγρνπ, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

απαγφξεπζεο, εηζφδνπ ζην λεζί, ππεθφσλ πξψελ ερζξηθψλ ρσξψλ ή παξακνλήο ηνπο ζε 

απηφ, ρσξίο άδεηα.
65

 Δπίζεο, εγθξίζεθε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο γηα 

απηνθηλνχκελα νρήκαηα θαη ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ λφκνο γηα ηελ απέιαζε πξψελ 

ερζξψλ.
66

 Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζε δχν πεξηπηψζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 1920, 

φηαλ εγθξίζεθαλ νη λφκνη γηα ηελ ίδξπζε εθθαζαξηζηηθνχ γξαθείνπ γηα ηηο ερζξηθέο 

πεξηνπζίεο θαη γηα νξηζκέλεο επηπξφζζεηεο εμνπζίεο ζηελ θπβέξλεζε.
67

 Άμην αλαθνξάο 

πάλησο είλαη φηη ζηηο ηέζζεξεηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, παξφληεο ζηηο ζπλεδξίεο 

ήηαλ κφλν ηα επίζεκα κέιε θαη ν Irfan Bey, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ γξαθείνπ ήηαλ παξφληεο θαη πέληε έιιελεο βνπιεπηέο 

(Εαλλέηνο, Λαλίηεο, εβέξεο θαη Παζράιεο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ Κχπξν θαη ν Εήλσλ), νη 

νπνίνη θαη θαηαςήθηζαλ ην λνκνζρέδην αθνχ ήηαλ «εληειψο άρξεζην, θαη άζθνπν, επεηδή 

ν θππξηαθφο ιαφο θνηηάδεη κφλν πξνο έλα ζεκείν κφλν, ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ λφκηκνπ θαη 

δίθαηνπ αηηήκαηφο ηνπο, ηεο έλσζεο κε ηελ κεηέξα Διιάδα».
68

   

Μεηά ηε ιήμε ηεο θαλνληθήο ζπλφδνπ, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν 

παξέκελε ήξεκε, κε ηνπο θαηνίθνπο λα αλακέλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ελψ νη 

εθεκεξίδεο παξαθνινπζνχζαλ ηε δξάζε ηεο Πξεζβείαο.
69

 ηα κέζα Ηνπλίνπ 1919, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε Βξεηαλία, κε έληερλν ηξφπν, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ Οζσκαλψλ 

ζηα ειιεληθά αηηήκαηα, αθνχ ηνπο ρξεζηκνπνίεζε σο δηθαηνινγία γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

έλσζεο. Απηφ εληζρχζεθε ηφζν απφ ηελ επηζηνιή ηνπ θηινθπβεξλεηηθνχ νζσκαλνχ 

                                                             
63 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 7-4-1919. 
64 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 4-4-1919. 
65

 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 30-8-1919. 
66 ΣΝΑ: CO69/35. πλεδξία 17-11-1919 θαη 12-12-1919 αληίζηνηρα. 
67 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 23-1-1920 θαη 12-2-1920 αληίζηνηρα. 
68 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 23-1-1920. 
69 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εθεκεξίδαο Φσλή ηεο Κχπξνπ, ε νπνία δεκνζίεπε ηηο εηδήζεηο ηεο 

Πξεζβείαο ζε ηαθηηθή ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Ζκεξνιφγηνλ πξεζβείαο». 
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βνπιεπηή Irfan Bey, κε ηελ νπνία δηακαξηπξφηαλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο πξεζβείαο, 

δεηψληαο ηε ζπλέρηζε ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο ηνπ λεζηνχ, φζν θαη απφ ηειεγξαθήκαηα 

κε παξφκνην πεξηερφκελν.
70

 Ζ θνηλνπνίεζε ησλ ηνπξθηθψλ απηψλ ελεξγεηψλ, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, φμπλε ηα πλεχκαηα ζην λεζί.
71

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηα κέζα 

Οθησβξίνπ 1919, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο, ζπγθιήζεθε 

«Παγθχπξηα Δζληθή πλέιεπζε» ζηε Λεπθσζία, φπνπ εγθξίζεθε ςήθηζκα πξνο ηνλ 

ππνπξγφ Απνηθηψλ γηα ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα.
72

 Ζ επηζηνιή ηνπ 

πξσζππνπξγνχ πξνο ηελ Πξεζβεία ζηελ νπνία δεισλφηαλ φηη ην θππξηαθφ δήηεκα δελ ζα 

απαζρνινχζε ηηο ζπλεδξίεο ηεο πλφδνπ νδήγεζε ηνπο έιιελεο αληηπξνζψπνπο λα 

επηζηξέςνπλ ζην λεζί, πιελ ηνπ Θενδφηνπ, ν νπνίνο παξέκεηλε ζην Λνλδίλν.
73

 Ζ 

επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ ζην Παξίζη ηνλ Φεβξνπάξην 1920, νδήγεζε ζηελ 

επαλαζχζηαζε ηεο Πξεζβείαο θαη ηελ απφθαζε γηα απνζηνιή, πέξαλ ηνπ αξρηεπηζθφπνπ 

θαη ηνπ δηθεγφξνπ Αληψληνπ Σξηαληαθπιιίδε, πνπ αλαρψξεζαλ γηα ηε γαιιηθή 

πξσηεχνπζα ζηα κέζα Μαξηίνπ, θαη ησλ βνπιεπηψλ Εαλλέηνπ, Παζράιε θαη Λαλίηε, 

φπσο θαη ηνπ Θενδφηνπ, πνπ βξηζθφηαλ ήδε ζην Λνλδίλν, γηα πξνψζεζε ηεο έλσζεο.
74

     

Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, άξρηζαλ νη εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1920 κε ηνλ 

ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή, πιένλ, Μ. Stevenson, ζηηο 19 Απξηιίνπ. Ο λένο, αιιά 

έκπεηξνο ζηα ηεθηαηλφκελα εληφο ηεο Κχπξνπ, Αξκνζηήο, αλέθεξε, πέξαλ ησλ 

λνκνζρεδίσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ θαηέζεζε πξνο ζπδήηεζε, θαη ηελ απφθαζε 

ηεο Κπβέξλεζεο γηα αχμεζε ηεο κηζζνδνζίαο φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, αιιά 

θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζην θφζηνο δηαβίσζεο. εκαληηθή ήηαλ ε 

επηζπκία ηνπ γηα λα κελ ηξνπνπνηεζεί ν Δθπαηδεπηηθφο λφκνο, πξηλ ππάξμεη κηα αλεπίζεκε 

δηαβνχιεπζε κε ηα αηξεηά κέιε, παξά ην γεγνλφο φηη πξφηεηλε αχμεζε ηεο ρνξεγίαο γηα 

ηελ Παηδεία θαηά ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο πεξίπνπ.
75

 

Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο, ιφγσ ηεο ζπληνκίαο ηνπ, εηνηκάζηεθε απζεκεξφλ. 

ε απηφ εθθξάδνληαλ απιά νη επραξηζηίεο ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηνλ Αξκνζηή θαη 

εγθξίζεθε νκφθσλα απφ φια ηα παξφληα κέιε ηνπ (απφ ηνπο Έιιελεο, παξφληεο ήηαλ 

κφλν νη εβέξεο, Δκθηεηδήο θαη Λνπίδνπ). Δληνχηνηο, ν εβέξεο πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή 

θαη δεχηεξεο παξαγξάθνπ ζε απηή, κε ηελ νπνία νη έιιελεο βνπιεπηέο επηζπκνχζαλ λα 

δειψζνπλ ζηελ Κπβέξλεζε, φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή εξγαζία, 

νχηε επηζπκνχζαλ λα πξνβεί απηή ζε αλάινγε, αθνχ ε αιιαγή ζην πνιηηηθφ status quo, 

                                                             
70

 Υ.Δ. Υξηζηνδνπιίδνπ, «Ζ Κππξηαθή», φ.π., ζζ. 147-150. 
71 «Δπί κίαο επηζηνιήο ηνπ Ηξθάλ Δθέλδε», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14/27-9-1919. 
72 G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 127-128. 
73 ην ίδην, ζζ. 143-145. 
74 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 223-224. 
75 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 19-4-1920. 
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ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ιανχ, δειαδή ε έλσζε κε ηελ Διιάδα, επέθεηην. Εεηνχζαλ 

απιψο ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε κφλν ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο θπβεξλεηηθήο κεραλήο. Με ηελ πξφηαζε, φπσο αλακελφηαλ, δηαθψλεζαλ νη ηνχξθνη 

βνπιεπηέο, κε ηνλ Irfan Bey, λα ζεσξεί σο δεδνκέλε ηελ παξακνλή ηεο παξνχζαο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζην λεζί θαη ηελ αλάγθε γηα ζπλέρηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, θαζήθνλ ην νπνίν ηνπο εκπηζηεχηεθαλ νη εθινγείο ηνπο. Ζ ηειεπηαία 

αλαθνξά έδσζε ηελ επθαηξία θαη ζηνπο ηξεηο έιιελεο βνπιεπηέο λα επαλαιάβνπλ φηη ζην 

πκβνχιην εθιέρζεθαλ κε πξνκεησπίδα ηνπ εθινγηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ηελ έλσζε κε 

ηελ Διιάδα, θαη θαη’ επέθηαζε ε πξφηαζή ηνπο ήηαλ αληίζηνηρε κε ηα αηζζήκαηα ηεο 

πιεηνςεθίαο. Ζ πξφηαζε θαηαςεθίζηεθε απφ ηνπο ηνχξθνπο θαη βξεηαλνχο βνπιεπηέο θαη 

απνξξίθζεθε.
76

  

Παξά ηελ εθθξαζζείζα πξφζεζή ηνπο γηα κε εκπινθή ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο, φπσο 

ζα θαλεί παξαθάησ, ζπκκεηείραλ θαλνληθά, ηνλίδνληαο κε θάζε επθαηξία ηελ αλακελφκελε 

έλσζε κε ηελ Διιάδα. Έηζη ν εβέξεο, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ 

γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, παξφηη ηνλ θαηαςήθηζε, δηφηη δελ ιακβάλνληαλ ππφςε ηα 

παξάπνλα ησλ θαηνίθσλ, ηαπηφρξνλα ηφληζε φηη ε επηθείκελε εθπιήξσζε ησλ εζληθψλ 

πφζσλ ησλ θαηνίθσλ, ζα έβαδε έλα ηέινο ζηελ αδηθία απηή. Αλάινγα έπξαμαλ θαη νη άιινη 

δχν έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ηνλ ππεξςήθηζαλ, αλ θαη δηαθσλνχζαλ ζρεδφλ κε φιεο 

ηηο πξφλνηέο ηνπ, κε ηελ ειπίδα φηη απηφο ζα ήηαλ ν ηειεπηαίνο πνπ ςήθηδαλ.
77

 

 πσο ζπλέβε θαη ην πξνεγνχκελν έηνο, παξά ηελ αλαβνιή επ’ αφξηζηνλ ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζπλφδνπ, ζπγθιήζεθαλ έθηαθηεο ζχλνδνη ηφζν ζηα ηέιε Μαΐνπ 1920, ψζηε 

λα ζπδεηεζνχλ θπξίσο ηα λνκνζρέδηα γηα ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην 

ςήθηζκα γηα ηε ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ γηα ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Κηήκαηνο,
78

 φζν θαη ζηα κέζα επηεκβξίνπ γηα λα ζπδεηεζεί θπξίσο ην ηξνπνπνηεηηθφ 

λνκνζρέδην γηα ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ην νπνίν ζπδεηνχληαλ ζε αλεπίζεκεο ζπζθέςεηο 

ησλ βνπιεπηψλ απφ ηνλ Ηνχλην. Με ηε ζπδήηεζε δηαθψλεζαλ ηα ειιεληθά κέιε, κε ηνλ 

Λνπίδνπ λα ζεσξεί φηη ν ρξφλνο γηα κειέηε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο δελ ήηαλ ν 

θαηάιιεινο, ιφγσ ηεο απνπζίαο αξθεηψλ αηξεηψλ κειψλ (απνπζίαδαλ δχν ηνχξθνη 

βνπιεπηέο θαη πέληε έιιελεο). Οη Έιιελεο, πέξα απφ απηφ, δηαθσλνχζαλ κε θχξηεο 

πξφλνηεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, φπσο ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο θαη δηνξηζκνχ ησλ δαζθάισλ,
79

 

                                                             
76 ην ίδην. 
77

 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 20-4-1920. 
78 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξίεο 27 θαη 28-5-1920. 
79 Με ην λνκνζρέδην, ην νπνίν απαζρφιεζε ηνλ ηχπν γηα αξθεηέο κέξεο, δηαθψλεζαλ θαη νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη, νη δάζθαινη, απνδνθηκάδνληάο ην κε ςήθηζκά ηνπο, «Οη δηδάζθαινη απνδνθηκάδνπλ ην 
εθπαηδ. λνκνζρέδηνλ», εθ. Αιήζεηα, 29-5-1920. Βι. επίζεο, «θέςεηο θαη θξίζεηο επί ηνπ λένπ πεξί παηδείαο 

λνκνζρεδίνπ», εθ. Αιήζεηα, 29-5-1920,  
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κε απνηέιεζκα, θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Irfan Bey, ην πκβνχιην λα αζρνιεζεί κε ηελ 

εθπαίδεπζε πιελ ηεο ειιεληθήο θαη λα ππεξςεθηζηεί ην λνκνζρέδην, ζηελ απνπζία ησλ 

ειιήλσλ κειψλ.
80

 Σέινο, ζηα ηέιε Οθησβξίνπ, ζπγθιήζεθε κνλνήκεξε ζχλνδνο, κε ζηφρν 

ηελ έγθξηζε λνκνζρεδίσλ γηα δεκηνπξγία εθθαζαξηζηηθνχ γξαθείνπ γηα ηηο απζηξηαθέο 

πεξηνπζίεο θαη δηαρεηξηζηή γηα ηηο βνπιγαξηθέο, ηα νπνία εγθξίζεθαλ, παξά ηελ 

θαηαςήθηζή ηνπο απφ ηα ειιεληθά κέιε. χκθσλα κε ηνλ Λαλίηε, ε αληίξξεζή ηνπο 

νθεηιφηαλ ζην φηη νη ζπζθέςεηο έπξεπε λα γίλνληαλ «φρη ζηελ αίζνπζα ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηε Λεπθσζία, αιιά ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ θαη ζηε Βνπιή ησλ Αζελψλ, 

απφ ηελ νπνία κφλν νη Κχπξηνη απφ φια ηα κέιε ηνπ ειιεληθνχ γέλνπο εμαηξνχληαλ, 

αληίζεηα κε φιεο ηηο εζηθέο αμίεο»
81

. 

 Ζ αδπλακία επηηέιεζεο ζεκαληηθνχ έξγνπ ζην εμσηεξηθφ, θαη νη πξψηεο 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Πξεζβείαο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζεζεί νδήγεζαλ ζηε δηάζπαζή ηεο. Οξηζηηθφ ηέινο ζε απηήλ έδσζε ε δήισζε ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ γηα ηελ νξηζηηθή παξακνλή ηεο Κχπξνπ ππφ βξεηαληθή θαηνρή, πνπ 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ κε ζπιιαιεηήξηα θαη ςεθίζκαηα δηακαξηπξίαο.
82

 

Παξάιιεια, ε αλαπάληερε απνηπρία ηνπ ζεξκνχ ζπκκάρνπ ηεο θππξηαθήο ππφζεζεο, 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, θαη ε απψιεηα ηνπ 

εξείζκαηνο πνπ είραλ ζηελ Βξεηαλία, επέβαιε ηελ επηζηξνθή ησλ κειψλ ηεο Πξεζβείαο 

ζην λεζί, θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί.
83

 Καη ελψ φια 

ζπλεγνξνχζαλ φηη έπξεπε λα αθνινπζεζεί κηα πνιηηηθή αλακνλήο, κέρξη ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ, αθνχ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε αληηκεηψπηδε ηφζν νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φζν 

θαη ηελ πνιηηηθή ακθηζβήηεζε ζηελ Ηξιαλδία, Ηλδία θαη Αίγππην, ελψ θαη ε Διιάδα ήηαλ 

απαζρνιεκέλε κε ηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, εληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη νη Κχπξηνη 

αζθνχζαλ πνιηηηθή κε βάζε ην «ζπλαηζζεκαηηθφ εζληθηζκφ», φπσο γξάθεη ν Γ. 

Γησξγαιιίδεο, ηνπο νδήγεζε λα ζθιεξχλνπλ ηε ζηάζε ηνπο, πηνζεηψληαο αληηδξαζηηθή 

πνιηηηθή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνβνιή ησλ παξαηηήζεσλ ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ, κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ Αξκνζηή ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1920,
84

 ηε δηελέξγεηα 

ζπιιαιεηεξίσλ θαη ηελ απνζηνιή ππνκλεκάησλ πξνο ην Λνλδίλν, αιιά θαη ηε 

                                                             
80 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξίεο 11 θαη 13-5-1920. ηε δεχηεξε ζπλεδξία απείραλ, ζπλεηδεηά, φινη νη έιιελεο 

βνπιεπηέο. 
81

 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 22-10-1920. 
82 «Παγθχπξηνη δηακαξηπξίαη δηά ηελ απφθαζηλ», εθ. Αιήζεηα, 23-10-1920. 
83 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 224-236, G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 146-166. Γηα ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο θαινχζε ηνπο βνπιεπηέο θαη ν ηχπνο, βι. «Δηο λένπο αγψλαο», εθ. Αιήζεηα, 
13-11-1920, «Δπίζεκνλ θππξηαθφλ δεκνςήθηζκα», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/18-12-1920.  
84 ΚΑΚ: SA1:1611/1920. Δπηζηνιή ειιήλσλ βνπιεπηψλ πξνο Fenn, 8-12-1920. 
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δηνξγάλσζε ελσηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο ζηηο 25 Μαξηίνπ 1921.
85

 ηηο αλαπιεξσκαηηθέο 

εθινγέο πνπ πξνθεξχρζεθαλ κεηά ηελ παξαίηεζε, ππνςεθηφηεηα έζεζαλ κφλν ελλέα 

άηνκα, φζα θαη νη ζέζεηο: νη νθηψ απφ ηνπο ελληά παξαηηεζέληεο βνπιεπηέο, πιελ ηνπ 

Δπγέληνπ Εήλσλνο, ν νπνίνο ιφγσ θνξνινγηθήο εθθξεκφηεηαο έραζε ην δηθαίσκά ηνπ, θαη 

ν παιαηφο βνπιεπηήο Μηραήι Ζξ. Μηραειίδεο.
86

 πσο ν Β. Πξσηνπαπάο παξαζέηεη, ν 

Αλαπιεξσηήο Αξκνζηήο Fenn, ακέζσο κεηά ηελ παξαίηεζε ησλ βνπιεπηψλ «ππνβάζκηδε 

ηελ πξαθηηθή ηεο ζεκαζία», αθνχ παξά ηε ζπλερή απνπζία ηνπο απφ ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα δχν ρξφληα, δελ είρε επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, θαη ζεσξνχζε φηη νη 

έιιελεο βνπιεπηέο ζα αθνινπζνχζαλ πνιηηηθή ζπλερφκελσλ παξαηηήζεσλ,
87

 θάηη φκσο 

πνπ δελ ζπλέβεθε. Παξάιιεια, κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ θαη ησλ βνπιεπηψλ 

ζην λεζί, ζπζηάζεθε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Πνιηηηθνχ Αγψλα κε ηε ζχληαμε θαη έγθξηζε 

Καηαζηαηηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ εθινγή Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ, κε κέιε ηνλ 

εγνχκελν Κχθθνπ Κιεφπα, θαη ηνπο βνπιεπηέο Εαλλέην, Λαλίηε, Οηθνλνκίδε θαη 

Θενδφηνπ. Απφ ηηο πξψηεο ηνπο ελέξγεηεο ήηαλ ε απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο δηακαξηπξίαο 

ζηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Βξεηαλίαο, αιιά ε επαλάιεςε ηεο εκκνλήο ηνπο ζηελ έλσζε.
88

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ησλ βνπιεπηψλ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ πάξζεθε ζε ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο ηελ εκέξα ηεο έλαξμεο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ, πξνθαλψο γηα λα πξνθαιέζνπλ επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηελ Κπβέξλεζε.
89

 

Ζ απφθαζε γηα απνρή ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ πξφζθιεζε ζην λεζί ηνπ λένπ ππνπξγνχ 

Απνηθηψλ W. Churchill, κέζσ ππνκλήκαηνο φπνπ ηνπ γλσζηνπνηνχζαλ ηελ επαλεθινγή 

ηνπο, γεγνλφο πνπ δήισλε ηελ ππνζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ 

πνιηηηθή ηνπο, ελψ έζεζαλ θαη ην δήηεκα ηεο θαηάηαμεο θχπξησλ εζεινληψλ ζηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ γηα ηνλ κηθξαζηαηηθφ πφιεκν.
90

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο, φηη ε 

απφθαζε γηα απνρή απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ζε κεξίδα 

ηνπ ηχπνπ, θαζψο ραξαθηεξίζηεθε «άλαλδξνο» θαη «άζηνρνο, δπλακέλε λα απνβή ιίαλ 

επηδήκηνο δηά ηνλ ηφπνλ», ππνδεηθλχνληαο φηη ηα βνπιεπηηθά θαζήθνληα έπξεπε λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ελσηηθέο πξνζπάζεηεο.
91

 Οη αληηδξάζεηο απηέο ήηαλ δεισηηθέο ηεο 

απνγνήηεπζεο πνπ εκθαλίζηεθε, αιιά θαη ησλ πξψησλ ελδείμεσλ γηα ηελ πνιηηηθή 

πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, παξάιιεια κε ην ελσηηθφ αίηεκα.    

                                                             
85 Γηα ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο Πξεζβείαο ζην λεζί βι. G.S. Georghallides, A 

political, φ.π., ζζ. 167-220. 
86 Βι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:1611/1920. 
87 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 221. 
88

 «Πνιηηηθφο Αγψλ ηεο Κχπξνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 13/26-2-1921. Παξαηίζεηαη ζην Θ. 

Παπαδφπνπιινο, Ζ δηνξγάλσζηο, φ.π., ζζ. 483-485.   
89 «Ζ ζπλδηάζθεςηο ησλ βνπιεπηψλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 20/5-3-1921. 
90 «πλδηαζθέςεηο θαη απνθάζεηο ειιήλσλ βνπιεπηψλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 27/12-3-1921. 
91 «“Άλαλδξνο απφθαζηο”» θαη «Δπί ηεο πεξί Απνρήο απνθάζεσο ησλ Βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 12-3-1921 

θαη 19-3-1921. 
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 Ζ ζχλνδνο ηνπ 1921 μεθίλεζε κε ηελ απνπζία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο απνρήο πνπ απνθάζηζαλ λα αθνινπζήζνπλ. ηελ ελαξθηήξηά 

ηνπ νκηιία ν Αξκνζηήο Stevenson αλαθέξζεθε ζηελ αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε ζην 

λεζί, πνπ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ζε αξηζκφ πνπ απνηεινχζε 

επίδνζε ζηελ ηζηνξία. Απηφ νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ ηθαλνπνηεηηθή ζνδεηά, φζν θαη ζην 

εκπφξην. Ο Αξκνζηήο πξνζπαζνχζε λα παξνπζηάζεη ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ζην λεζί κεηαπνιεκηθά θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε πνπ αλακελφηαλ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο, 

αλάκεζά ηνπο θαη ηεο Διιάδαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη δελ έγηλε 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηε λέα πνιηηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε, νχηε ζηελ απνπζία ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ απφ ηηο ζπλεδξίεο. Ζ αληηθψλεζε, ε νπνία εηνηκάζηεθε απζεκεξφλ 

απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ εμέθξαδε απιψο ηηο επραξηζηίεο πξνο ηνλ 

Αξκνζηή γηα ηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν.
92

 

 Αμηνπξφζεθηε ήηαλ ε πέξαλ ησλ 150,000 ιηξψλ εθηίλαμε ησλ εμφδσλ ηεο 

Κπβέξλεζεο, πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε θπξίσο ζε αχμεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ζηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. εκαληηθή αχμεζε 

παξαηεξήζεθε θαη ζηε ρνξεγία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικάλσλ, σο απνηέιεζκα 

θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ ην πξνεγνχκελν έηνο, γηα ην νπνίν 

επραξίζηεζαλ νη νζσκαλνί βνπιεπηέο ηνλ Αξκνζηή, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, φζν θαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ ππφ ηηο 

νδεγίεο ηνπ. Σαπηφρξνλα, πξνλνήζεθε παξαθξάηεζε πνζνχ πεξίπνπ 20,000 ιηξψλ γηα ηα 

ειιεληθά ζρνιεία, ζε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηείην αληίζηνηρα θαη ν λφκνο γηα απηά.
93

 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί θαη σο κηα έκκεζε πίεζε πξνο ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο λα 

απνδερηνχλ ηνπο φξνπο ηεο Κπβέξλεζεο ψζηε λα θαξπσζνχλ απηφ ην ζεκαληηθφ πνζφ, 

ελψ δήισλε θαη ηελ πεπνίζεζε ησλ Βξεηαλψλ γηα ζχληνκε επηζηξνθή ηνπο ζηα 

βνπιεπηηθά έδξαλα. Δπηπξφζζεηα, ε επαξέζθεηα ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ πξνο ηνλ 

Αξκνζηή ήηαλ έκκεζε ςήθνο εκπηζηνζχλεο πξνο ηε βξεηαληθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ειιεληθή ζηάζε. 

 ηηο ζπλεδξίεο πνπ αθνινχζεζαλ, παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά λνκνζρέδηα, ηα νπνία, 

εθηφο απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, εγθξίζεθαλ νκφθσλα θαη ρσξίο θαζφινπ ζπδήηεζε. Δίλαη 

αμηνζεκείσην γηα ην κφλν λνκνζρέδην πνπ ηέζεθε ζε ςεθνθνξία, ε δηαθσλία νθεηιφηαλ 

ζην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ πνπ ζα επηβαιιφηαλ θαη φρη ζε νπνηαδήπνηε ζνβαξή δηάζηαζε 

                                                             
92 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 7-3-1921. 
93 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 8-3-1921. 
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απφςεσλ.
94

 Δπηπξφζζεηα, φπσο θαζηεξψζεθε, ζπγθιήζεθαλ, πέξαλ ηεο θχξηαο, θαη άιιεο 

ζχλνδνη κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε θαη έγθξηζε λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία δελ είραλ 

εηνηκαζηεί έγθαηξα. Έηζη, θαηά ην 1921, ζπγθιήζεθαλ άιιεο δχν ζχλνδνη, κηα ζηα κέζα 

Μαΐνπ, γηα εμέηαζε θπξίσο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαη αξθεηψλ άιισλ 

λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία φκσο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επείγνληα
95

 θαη κηα ζηα 

κέζα Οθησβξίνπ, γηα ηε ζχζηαζε εθθαζαξηζηηθνχ γξαθείνπ γηα ηηο νπγγξηθέο πεξηνπζίεο, 

έλα λνκνζρέδην πνπ είρε επείγνπζα κνξθή.
96

 Δλδεηθηηθφ ηεο αδηαθνξίαο ηνπ ηχπνπ γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ειάρηζηεο ήηαλ νη αλαθνξέο ζε απηέο, αθνχ 

νη εθεκεξίδεο επηθεληξψζεθαλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ελσηηθνχ 

δεκνςεθίζκαηνο πνπ δηεμήρζε ζηηο 25 Μαξηίνπ 1921, ηελ εθαηνζηή επέηεην απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821.
97

 ηε γεληθή αδηαθνξία γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ πέξαζε απαξαηήξεηε θαη ε έγθξηζε λνκνζρεδίσλ, φπσο ην ζρεηηθφ κε ηηο 

Παξειάζεηο θαη ηηο Γηαδειψζεηο, αιιά θαη ην «πεξί ηαζηαζηηθψλ δεκνζηεπκάησλ», πνπ 

επέβαιιαλ απζηεξά πεξηνξηζηηθά κέηξα.     

πκπεξαζκαηηθά, ε λνκνζεηηθή πεξίνδνο πνπ θάιπςε ηελ πεληαεηία 1917-1921 

ήηαλ πνιχ ηδηαίηεξε. ηηο ζπλφδνπο, νη έιιελεο βνπιεπηέο αθνινχζεζαλ αληηδξαζηηθή 

πνιηηηθή, κε ηε δηαθσλία ηνπο ζηα θπβεξλεηηθά λνκνζρέδηα. Ζ θαηαγγειία ηεο ζπλζήθεο 

ηνπ 1878, ην 1914, θαη ε πξνζθνξά ζηελ Διιάδα ηνπ 1915, έθαλαλ ηνπο Έιιελεο ηεο 

Κχπξνπ λα ζεσξνχλ ηελ επίηεπμε ηεο έλσζεο πην πξνζηηή απφ πνηέ. Έηζη, κε θάζε 

επθαηξία νη έιιελεο βνπιεπηέο αλαθέξνληαλ ζηελ επηθείκελε έλσζε κε ηε «κεηέξα 

παηξίδα» γεγνλφο, πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ξαγδαίεο δηαιπηηθέο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, δηφγθσλε ηηο αλαζθάιεηεο ησλ ηνχξθσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Ζ 

θχξηα πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ επηθεληξσλφηαλ εθηφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε απνηέιεζκα, ιφγσ θαη ηεο πνιχκελεο απνπζίαο ηνπο, αιιά θαη ηεο 

πνιηηηθήο ηεο απνρήο πνπ αθνινχζεζαλ ην 1921, απηφ λα ππνιεηηνπξγεί, αθνχ νη 

Βξεηαλνί απφ κφλνη ηνπο είραλ «λφκηκε πιεηνςεθία». Απφ ηελ άιιε, νη νζσκαλνί 

βνπιεπηέο δελ ήηαλ πξφζπκνη λα έξζνπλ ζε ξήμε κε ηνπο Βξεηαλνχο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ, θάηη πνπ πηζαλφλ ζα επέθεξε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο. 

Ήδε, ε πξνζθνξά ηνπ 1915, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηε Βξεηαλία, 

ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηεο βεληδειηθήο Διιάδαο κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ηελ 

εκπινθή ησλ δχν ρσξψλ σο ζπκκάρσλ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, παξφηη 

                                                             
94 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 11-3-1921. 
95 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξίεο 23-5-1921 κέρξη 10-6-1921. 
96 ΣΝΑ: CO69/37. πλεδξία 15-10-1921. 
97 Γηα ην ελσηηθφ δεκνςήθηζκα ηνπ 1921, βι. Θεφδσξνο Παπαδφπνπιινο (επηκέιεηα-πξφινγνο), Δλσηηθφλ 

δεκνςήθηζκα 1921, Λεπθσζία 2003. 
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δελ δηαθνξνπνηνχζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ή ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα επίζεκα κέιε, 

εληνχηνηο πνιιαπιαζίαδε ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο γηα ηελ ηχρε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 
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13. Ζ πεξίνδνο ηεο ππναληηπξνζώπεπζεο (1921-1925) 

 

Οη εθινγέο ηεο πεξηόδνπ 

 Ζ έληαζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ θαη ηεο Κπβέξλεζεο, έθηαζε ζε φξηα 

νμχηεηαο κεηά ηηο καρεηηθέο δηαδειψζεηο ηνπ Μαξηίνπ 1921 ζηε Λεπθσζία, πνπ 

θαηέιεμαλ ζε ζπγθξνχζεηο κε ηελ Αζηπλνκία θαη πξνθάιεζαλ θαη ηελ απέιαζε, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1921, ηνπ καληάηε δεκνζηνγξάθνπ θαη πνιηηεπηή Νηθφιανπ Καηαιάλνπ, κε 

ηε δηθαηνινγία φηη απνηεινχζε «θίλδπλνλ εηο ηελ εηξήλελ θαη επηαμίαλ ηεο Νήζνπ»
1
. ε 

απηφ ην θιίκα πξνθεξχρζεθαλ νη εθινγέο γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, γηα ηνλ 

Ννέκβξην 1921. Οη έιιελεο πνιηηεπηέο είραλ ήδε πξναλαγγείιεη, σο ζπλέπεηα ηεο 

αληηδξαζηηθήο ηνπο πνιηηηθήο, ηελ απνρή ηνπο απφ ηηο εθινγέο. Σελ πνιηηηθή απηή, παξφηη 

ππνζηήξηδαλ νη ηζρπξνί πνιηηεπηέο ηεο επνρήο (Θενθάλεο Θενδφηνπ θαη Νενπηφιεκνο 

Παζράιεο), ηελ επέθξηλαλ άιινη πνιηηεπφκελνη, πνπ πξνεηνηκάδνληαλ αθφκα θαη γηα λα 

ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, αιιά θαη ε έγθπξε εθεκεξίδα Αιήζεηα, ε νπνία είρε αληηδξάζεη 

απφ ηελ επνρή ηεο απφθαζεο γηα απνρή απφ ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 1921.
2
 Σειηθψο, κε 

παξέκβαζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, ζε ζχζθεςε ηνλ επηέκβξην 1921 ηεο «Παγθχπξηαο 

Δζλνζπλέιεπζεο», πηνζεηήζεθε επίζεκα  θαη νκφθσλα ε απφθαζε γηα απνρή απφ ηηο 

εθινγέο θαη ε ζχζηαζε ηνπ «Παγθχπξηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ», ελφο αηξεηνχ ζψκαηνο, 

γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ελσηηθνχ αγψλα.
3
 

Έηζη, ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ κφλν δχν καξσλίηεο, ν βηθάξηνο 

Ησάλλεο Μηραήι Cirilli θαη ν θαζεγεηήο Ησζήθ Μηραήι Σξηαληαθπιιίδεο έζεζαλ 

ππνςεθηφηεηα. Δληνχηνηο, ν δηνηθεηήο Λεπθσζίαο απέξξηςε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο σο 

άθπξε, επεηδή έλαο απφ ηα πξφζσπα πνπ ηνπο πξφηεηλε δελ είρε απηφ ην δηθαίσκα.
4
 

Δπξφθεηην γηα ηνλ Γηεπζπληή Παηδείαο Canon Newham, γεγνλφο πνπ ζπλέδεε ηηο 

ππνςεθηφηεηεο κε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο, θαη πξνζσπηθά ηνπ Αξκνζηή Stevenson, 

λα παξέκβνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο. Σν «εθινγηθφ θηάζθν», φπσο ν Γησξγαιιίδεο ην 

ραξαθηήξηζε, δελ απνζάξξπλε ηνλ Αξκνζηή, αθνχ ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε, κε 

απνηέιεζκα νη δχν καξσλίηεο λα αλαθεξπρζνχλ άλεπ αλζππνςεθίσλ ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο.
5
 Γηα ηηο νζσκαληθέο έδξεο, εθινγέο έγηλαλ θαη ζηηο 

                                                             
1 «Γηά ηελ απέιαζηλ ηνπ θνπ Καηαιάλνπ», εθ. Αιήζεηα, 16-7-1921. 
2 Δλδεηθηηθφ ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο δηρνγλσκίαο πνπ επηθξαηνχζε γηα ηνλ ηξφπν δηεθδίθεζεο ηνπ 

ελσηηθνχ πφζνπ είλαη ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Πάθνο, κε ηίηιν «Ζ κέιινπζα θαηεχζπλζηο ηνπ πνιηηηθνχ 

αγψλνο», 23/6-10-1921, φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνηπρία ηνπ ζηφρνπ ηφζν κέζσ ηεο θπβεξλεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, φζν θαη ηεο απνρήο. 
3 G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 195-210, Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 223-225. 
4 ΚΑΚ: SA1:1101/1921. Bayly πξνο Fenn, Λεπθσζία 3-11-1921. 
5 ΚΑΚ: SA1:1416/1921. Bayly πξνο Fenn, Λεπθσζία 28-11-1921. Γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Stevenson βι. 

G.S. Georghallides, ζην ίδην, ζζ. 209-211. 
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ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. ηε Λεπθσζία-Κεξχλεηα θαη Λάξλαθα-Ακκφρσζην νη κέρξη 

ηφηε βνπιεπηέο, Moussa Irfan Bey θαη Mustafa Hami, αληίζηνηρα, επαλεθιέρζεθαλ κε 

κεγάιε δηαθνξά. Αληίζεηα, ζηελ πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ ν Ahmed Said έραζε ηελ 

έδξα ηνπ απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, Dr. Eyioub Moussa.
6
 

Οη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο πξνθεξχρζεθαλ γηα ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 1922, κε ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην πάλησο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, λα ζπλεδξηάδεη θαλνληθά. 

ην κεηαμχ, νη έιιελεο πνιηηεπηέο πξνέβεζαλ ζηελ επαλαζχζηαζε ηεο «Πνιηηηθήο 

Οξγάλσζεο», ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ «Δζληθνχ πκβνπιίνπ», θαη ηελ εηνηκαζία λένπ 

ελσηηθνχ ππνκλήκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ. κσο, νη εηδήζεηο πνπ έθηαλαλ απφ 

ην κηθξαζηαηηθφ κέησπν δελ ήηαλ ελζαξξπληηθέο, ελψ αηζζήκαηα νηθηξήο απνγνήηεπζεο 

πξνθάιεζε ε θάζνδνο ζην λεζί ησλ πξψησλ πξνζθχγσλ απφ ηηο απέλαληη κηθξαζηαηηθέο 

αθηέο.
7
 

Ζ βαξηά πέλζηκε ζθηά απφ ηηο ζηάρηεο ηεο κχξλεο θάιπςε θαη ηνπο θππξηαθνχο 

νξίδνληεο, επηζθηάδνληαο θαη ην φξακα ηεο έλσζεο. Ζ ζπλάληεζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 

1922 ηνπ Νενπηφιεκνπ Παζράιε κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζην Λνλδίλν θαη ε δήισζε 

ηνπ δεπηέξνπ φηη δελ πξνηίζεην λα ζέζεη ην Κππξηαθφ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, αιιά θαη ε 

ειιεληθή θαηαζηξνθή ζηε Μηθξαζία, έζεηε πιένλ κεγάια δηιήκκαηα ζηνπο πνιηηεπηέο γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο «απνξξηπηηθήο πνιηηηθήο» ή ηελ πξνζέγγηζε κε ηνπο Βξεηαλνχο, κε 

αίηεκα πιένλ ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, κέρξη ηελ επίηεπμε 

ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα. Δληνχηνηο, κε επηζπκψληαο ή κε έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα 

ραξάμνπλ λέα πνιηηηθή ππφ θαζεζηψο πίεζεο, πνπ πξνζπάζεζε λα εληείλεη θαη ε 

θπβέξλεζε, κε ηελ εμνξία ηνπ δεκάξρνπ Λάξλαθαο θαη πξψελ βνπιεπηή Φίιηνπ Εαλλέηνπ 

απφ ηελ Κχπξν, ζπλέρηζαλ ηελ «πνιηηηθή ηεο απνρήο» απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. 

Έηζη ν Ν. Παζράιεο, κε «κηα αξρεγηθή θίλεζε», φπσο ηελ ραξαθηήξηζε ν Β. Πξσηνπαπάο, 

κέζσ αλνηθηήο επηζηνιήο, θάιεζε ηνπο θαηνίθνπο λα απέρνπλ απφ ηηο εθινγέο.
8
  

Παξά ηηο εθθιήζεηο φκσο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, θαηά ηελ ππνβνιή 

ππνςεθηνηήησλ, παξνπζηάζηεθαλ 14 έιιελεο ππνςήθηνη, δηεπθνιχλνληαο θαη ηελ ηαθηηθή 

ηνπ Αξκνζηή Stevenson γηα «απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Διιελνθππξίσλ»
9
. Οη ππνςεθηνηήηεο απηέο είραλ λα θάλνπλ 

θπξίσο κε ηελ εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ, σο επί ην πιείζηνλ, παξά κε 

μεθάζαξε πνιηηηθή άπνςε. 

                                                             
6 ΚΑΚ: SA1:1099/1921. Stevenson πξνο Churchill, 16-11-1921. 
7 Υ. Κπξηαθίδεο, «Καζήθνλ», φ.π.. 
8 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 230. Σν άξζξν ηνπ Ν. Παζράιε, «Ο ιαφο θαη ην Ννκνζεηηθφλ. Αο κε 
ην αλαζχξε απφ ηνπ ηάθνπ» δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Διεπζεξία,14/27-12-1922.  
9 Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζει. 231. 
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Πέξα απφ ηελ πεξηθέξεηα Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ, φπνπ ηέζεθαλ ηξεηο κφλν 

ππνςεθηφηεηεο, ηνπ ιαξλαθέα έκπνξνπ θαη δεκνζηνγξάθνπ Οδπζζέα Δπξπβηάδε, 

γλσζηνχ σο Wideson, θαη ησλ γεσξγψλ Μηραήι Σηγγηξίδε απφ ηα Λεχθαξα θαη Ησάλλε 

Φσηηάδε απφ ηνλ Άγην Θεφδσξν Καξπαζίαο, νη νπνίνη θαη αλαθεξχρζεθαλ βνπιεπηέο, 

ζηηο ππφινηπεο έγηλαλ εθινγέο. ηελ πξψηε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηε κηα θελή βνπιεπηηθή 

έδξα δηεθδίθεζαλ νθηψ (8!) πξφζσπα, απφ ηα νπνία φκσο ηα ηξία απνξξίθζεθαλ γηα 

«ηερληθνχο ιφγνπο». Σειηθά εθιέρζεθε ν γαηνθηήκνλαο Υαηδεεπηχρηνο Υαηδεπξνθφπεο, 

θνηλνηάξρεο ηνπ ρσξηνχ Γεπηεξά ηεο Οξεηλήο. Σέινο, γηα ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Λεκεζνχ-Πάθνπ ππνβιήζεθαλ εθηά ππνςεθηφηεηεο, κε ηηο ζέζεηο ηειηθά λα 

θαηαιακβάλνπλ νη γεσξγνί Λάκπξνο Υξηζηνδνχινπ θαη Υαηδεζηπιιήο Υαηδεγεψξγε, απφ 

ηε Λφθνπ θαη ηνλ Άγην Αζαλάζην αληίζηνηρα, θαη ν παθίηεο θαπλεξγνζηαζηάξρεο Ζιίαο 

Ζιηάδεο, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο.  

Χο πξνο ηελ εθινγηθή ζπκκεηνρή, ν κεγάινο φγθνο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο 

ππάθνπζε ζηηο εθθιήζεηο ηεο πνιηηηθήο ηνπ εγεζίαο θαη απείρε. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο κφιηο ην 6,76% ησλ 

εθινγέσλ ςήθηζε, ελψ ζηε Λεκεζφ-Πάθν, απηφ έθηαζε ην 9,41%. Δλδεηθηηθφ ηεο 

απνδνθηκαζίαο ησλ ςεθνθφξσλ ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη φινη νη ππνςήθηνη, πιελ ηνπ 

Υαηδεπξνθφπε, έιαβαλ πεξηζζφηεξεο καχξεο ςήθνπο παξά ιεπθέο. Απφ ην απνηέιεζκα 

αμηνζεκείσην ήηαλ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πκβνπιίνπ απαξηηδφηαλ απφ γεσξγνχο 

(ηέζζεξεηο), ελψ κφιηο δχν ήηαλ νη δηθεγφξνη. Δπηπξφζζεηα, ην πκβνχιην εθπξνζσπνχζε 

φιεο ηηο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ, ελψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα πξψηε θνξά εθιέρζεθαλ 

βνπιεπηέο πνπ δνχζαλ ζε ρσξηά ηεο ππαίζξνπ.
10

  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1924, ν Οδπζζέαο Δπξπβηάδεο, απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ 

αδπλακία ηνπ πκβνπιίνπ λα επεξεάζεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, παξαηηήζεθε απφ ηε 

βνπιεπηηθή ηνπ ζέζε, δηακαξηπξφκελνο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, φζν θαη γηα ηε 

κε παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ.
11

 Ζ παξαίηεζε ηνπ Δπξπβηάδε, 

ηνπ «επηαδηθνχ» πνπ πξνζέγγηδε πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηνπ παξαδνζηαθνχ βνπιεπηή, 

ήηαλ κηα λίθε εληππψζεσλ, φπσο ηελ ραξαθηήξηζε νξζά ν Πξσηνπαπάο, ηελ νπνία φκσο 

ην Δζληθφ πκβνχιην δελ θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί επηκέλνληαο ζηελ απνρή. Τπήξμαλ 

βέβαηα θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, πνπ πξφηεηλαλ ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο απφ κέινο 

ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν αθνχ εθιεγφηαλ κε κεγάιε πιεηνςεθία, λα ππέβαιιε 

                                                             
10 Γηα ηηο εθινγέο βι. ηελ αιιεινγξαθία ζην ΚΑΚ: SA1:1240/1922. 
11 G.S. Georghallides, A political, φ.π., ζζ. 314-315. Ζ επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ ζην KAK: SA1:670/1924. 

Δπξπβηάδεο πξνο Stevenson, 17-4-1924. 
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έπεηηα ηελ παξαίηεζή ηνπ.
12

 Απηφ αθελφο ζα δήισλε ηελ ηζρχ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, 

αθεηέξνπ ζα ηφληδε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα.   

ηηο αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1924, ππνβιήζεθαλ νθηψ 

ππνςεθηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν απνξξίθζεθαλ. Σελ έδξα θαηέιαβε ν ιαξλαθέαο 

έκπνξνο Αληψληνο Λεπθνλνηηδηάηεο κε 1,041 ιεπθέο ςήθνπο θαη 1,102 καχξεο. Φήθηζε ην 

14,3% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο.
13

       

 

Ζ ζπδεηήζεηο εληόο ηνπ πκβνπιίνπ 

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1922 ζπγθιήζεθε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, κε παξφληεο ηα επίζεκα, ηα 

κσακεζαληθά κέιε θαη ηνπο δχν καξσλίηεο. Έηζη, φπσο ζπλέβεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

ζπλφδνπο, ηα επίζεκα κέιε απνηεινχζαλ «λφκηκε πιεηνςεθία», κπνξνχζαλ δειαδή λα 

πηνζεηήζνπλ ηα πξνηεηλφκελα λνκνζρέδηα ρσξίο απαξαίηεηα ηελ έγθξηζε ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ. Ο Stevenson, ζε κηα ζρεδφλ παλνκνηφηππε ελαξθηήξηα νκηιία κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά, αλαθέξζεθε ζηελ αλάπηπμε πνπ επηηεχρζεθε, παξά ηε κείσζε ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, αιιά 

θαη ζηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζην λεζί, πνπ νθεηιφηαλ ζηηο 

αζπλήζηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηα κέηξα πνπ έιαβε ε Κπβέξλεζή 

ηνπ γηα αλάπηπμε, κε ηελ άξζε νξηζκέλσλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηε κεηάθιεζε 

εηδηθνχ γηα ηελ αλφξπμε αξδεπηηθψλ έξγσλ. Ζ αληηθψλεζε, φπσο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

εμέθξαδε απιψο ηηο επραξηζηίεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ελαξθηήξηα νκηιία θαη εγθξίζεθε 

απζεκεξφλ θαη ρσξίο ζπδήηεζε.
14

 

Ζ έλαξμε ηνπ πκβνπιίνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ ηχπν κε κηθξέο αλαθνξέο, αθνχ 

ζπλέπεζε ρξνληθά, φρη ηπραία, κε ηελ πξψηε ζπλεδξία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ (16 

Μαξηίνπ), ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ.
15

 Γελ έιεηςαλ, φκσο, ηα εηξσληθά ζρφιηα 

ησλ εθεκεξίδσλ ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Αξκνζηή γηα ηελ επεκεξία ηνπ λεζηνχ, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε παξάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ην λεζί.
16

 

 Αληίζηνηρε παξαηήξεζε έθαλε θαη ν βνπιεπηήο Λεκεζνχ-Πάθνπ Dr. Eyioub ζηε 

ζπδήηεζε γηα εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο κειέηε,
17

 ζε κηα πξνζπάζεηα, ζην 

                                                             
12 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 241. Παξφκνηα άπνςε παξαζέηεη θαη ν G.S. Georghallides, ζην ίδην, 

ζζ. 315-316. 
13 ΚΑΚ: SA1:941/1924. Greenwood πξνο Fenn, Λάξλαθα 16-10-1924. 
14 TNA: CO69/37. πλεδξία 7-3-1922.  
15 Δθ. Πάθνο, 10-3-1922. Βι. επίζεο «Ζ Ηζηνξηθή εκέξα ηεο 3εο Μαξηίνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5/18-3-

1922. 
16 «Φαληαζηψδεο επεκεξία», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 26/11-3-1922. 
17 Ζ ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ μεθίλεζε κε ηελ αλαθνξά ηνπ Αξρηγξακκαηέα ζηελ θαηλνηνκία, πνπ 

αθνξνχζε ην ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. πγθεθξηκέλα, γηα ην 1923, ην νηθνλνκηθφ έηνο ζα 
ζπκβάδηδε κε ην εκεξνινγηαθφ, δειαδή  ζα μεθηλνχζε 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ζα έιεγε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. 

Έηζη, ν ππφ κειέηε πξνυπνινγηζκφο ζα αθνξνχζε κφλν ελλέα κήλεο. 
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πιαίζην ηνπ δπλαηνχ, λα αζθήζεη επνηθνδνκεηηθή αληηπνιίηεπζε. Ο νζσκαλφο βνπιεπηήο, 

ηφληζε ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, θαη ησλ 

γεσξγψλ εηδηθφηεξα, πξνηείλνληαο σο ιχζεηο ηελ επηβνιή moratorium ζηηο εθπνηήζεηο 

πεξηνπζηψλ θαη ηνλ «επαλαπαηξηζκφ θππξηαθψλ θεθαιαίσλ», απφ ην Λνλδίλν. Χο 

ζπλήγνξνο ηεο Κπβέξλεζεο πξνζέηξεμε ν ζπλάδειθφο ηνπ, θαη ππάιιεινο ηεο 

Κπβέξλεζεο σο δηεπζπληήο ηνπ Evkaf, Irfan Bey, «δηνξζψλνληαο», φπσο αλέθεξε, «ηνλ 

αμηφηηκν θίιν ηνπ», εθθξάδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Κχπξνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ άιιεο ρψξεο, θαη επραξηζηψληαο ηελ Κπβέξλεζε γηα 

απηφ.
18

 Ο παθίηεο βνπιεπηήο πξαγκαηνπνίεζε θαη άιια, αλάινγα ζρφιηα, ηφζν ζηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φζν θαη ζε άιια λνκνζρέδηα. Αξθεηέο ήηαλ, 

παξάιιεια, θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ Irfan Bey, κε ζηφρν ηε δηθαηνιφγεζε ηεο βξεηαληθήο 

πνιηηηθήο γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο 

αλαθνξάο ηνπ Eyioub ζηελ αλάγθε κείσζεο ησλ δηθαζηηθψλ θαη δηθεγνξηθψλ ηειψλ κε 

ηνλ Irfan λα αληηδξά, θαη λα δεηά ηε δηαηήξεζε ησλ πςειψλ ηειψλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη 

νη πνιιέο δηθαζηηθέο αγσγέο.
19

  

 Ζ αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε ηνπ Dr. Eyioub ζπλερίζηεθε, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη 

θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ λνκνζρεδίσλ, κε ηα νπνία δηαθσλνχζε θαη ηα θαηαςήθηδε, ελψ ζε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο είρε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ππνινίπσλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ. 

Μφλν ζε κηα πεξίπησζε φινη νη αηξεηνί βνπιεπηέο θαηαςήθηζαλ λνκνζρέδην, θαη απηφ 

αθνξνχζε ζηε δηαθσλία ηνπο κε ηελ παξαρψξεζε ζηνλ ηαρπδξνκηθφ πξάθηνξα ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ησλ εηζαγφκελσλ εηδψλ, πνπ ζα θαζφξηδαλ θαη 

ηνλ αληίζηνηρν δαζκφ. ε κηα άιιε πεξίπησζε ζπκθψλεζαλ καδί ηνπ νη καξσλίηεο 

βνπιεπηέο, θαηαςεθίδνληαο ην λφκν πεξί κεραλνθηλήησλ, αθνχ ζεσξνχζαλ φηη νη 

απμεκέλεο άδεηεο θπθινθνξίαο πνπ επέβαιιε ζα κείσλαλ ηηο εηζαγσγέο απηνθηλήησλ.
20

       

Οη ηεηακέλεο ζρέζεηο ησλ δχν ηνχξθσλ βνπιεπηψλ δηαθάλεθαλ θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε γηα ην θνλδχιη ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαιχπηνληαο θαη ηηο δχν 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηνπ λεζηνχ. Ο Eyioub δήηεζε απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ηελ εηνηκαζία ελφο λνκνζρεδίνπ γηα «ζσζηή εθινγή κειψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαηάιιεινπ γηα ζπληαγκαηηθέο θπβεξλήζεηο», ηνλίδνληαο φηη ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ είλαη νη αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ θαη σο ηέηνηνη πξέπεη λα εθιέγνληαη ειεχζεξα 

απφ νπνηαδήπνηε πηζαλή επηξξνή». Οπζηαζηηθά, θαηήγγειιε εκκέζσο παξεκβάζεηο θαηά 

                                                             
18 TNA: CO69/37. πλεδξία 8-3-1922. Ο Eyioub ήηαλ θαη ν κφλνο πνπ ςήθηζε θαηά ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνο κειέηε. Σε ζηάζε ηνπ επηθξφηεζε ε εθ. Πάθνο: «Σα Πξαθη. ηνπ Ννκνζεηηθνχ», 31-3-

1922, ηνλίδνληαο, παξάιιεια, φηη δελ ιακβαλφηαλ ππφςε απφ ηελ θπβέξλεζε. 
19 TNA: CO69/37. πλεδξία 8-3-1922. 
20 TNA: CO69/37. πλεδξία 9-3-1922. 
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ηηο πξφζθαηεο εθινγέο, αθνχ ε εθινγή ηνπ αληηκεηψπηζε αξθεηέο δπζθνιίεο, πνπ δελ 

άξκνδαλ ζε έλα ζπληαγκαηηθά θπβεξλνχκελν θξάηνο. Ζ εηξσληθή αληίδξαζε ηνπ Irfan Bey 

ζηελ αλαθνξά ηνπ Παθίηε βνπιεπηή έθαλε θαηαλνεηφ πξνο ηα πνχ ζηξέθνληαλ ηα ππξά 

ηνπ δεχηεξνπ.
21

 Ο Irfan, ν νπνίνο, ιφγσ θαη ηεο θηινθπβεξλεηηθήο ηνπ ζηάζεο ήδε απφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο πνιηηηθήο ηνπ δξάζεο, αληακείθζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο κε ην 

δηνξηζκφ ηνπ σο εθπξνζψπνπ ηνπ Evkaf ην 1904, απέθηεζε κεγάιε δχλακε θαη 

δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ θνηλφηεηά 

ηνπ.
22

 Απφ ηελ άιιε, ν Eyioub, ν νπνίνο ήηαλ ηδηαίηεξα κεηξηνπαζήο θαη ελδηαθεξφηαλ 

θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ, αληηδξνχζε ζηηο βξεηαληθέο 

πξαθηηθέο, ελψ ππνζηήξηδε ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία γηα δηάθνξα δεηήκαηα, πέξα 

απφ ηα πνιηηηθά, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ. 

ε έλα άιιν ρψξν, απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ δηαθάλεθε ν «ξφινο 

θνκπάξζνπ» πνπ ζα δηαδξακάηηδαλ νη δχν καξσλίηεο βνπιεπηέο. ε φιε ηε ζπδήηεζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε νπνία απνηεινχζε ζπλήζσο ηελ θχξηα αθνξκή 

έθθξαζεο παξαπφλσλ, εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα αιιαγέο, ν Σξηαληαθπιιίδεο 

παξελέβε κφλν κηα θνξά δεηψληαο ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ ελψ ν Cirilli νπδεκία. Αμίδεη 

λα παξαηεξεζεί, επίζεο, ην γεγνλφο φηη νη δχν βνπιεπηέο παξνπζίαζαλ ελψπηνλ ηεο 

Κπβέξλεζεο κφλν αηηήκαηα ησλ καξσλίηηθσλ ρσξηψλ.
23

 

Αμηνπξφζεθην είλαη θαη ην γεγνλφο, πνπ πξψηε θνξά παξαηεξήζεθε ζηηο ζπλφδνπο 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο αλαβνιήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ γηα κεγάια δηαζηήκαηα, ψζηε λα 

εηνηκαζηνχλ λνκνζρέδηα ή λα ηα κειεηήζνπλ νη βνπιεπηέο ζηηο εηδηθέο επηηξνπέο.
24

 Πέξα 

απφ ηηο θαλνληθέο ζπλεδξίεο, ζπγθιήζεθαλ θαη δχν έθηαθηεο ηνλ Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην 

1922.
25

 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά λνκνζρέδηα, ηα νπνία εηζήρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ ήηαλ ην 

ζρεηηθφ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ηαηξηθέο ηεξαπνζηνιέο, φρη ηφζν γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

δηεμήρζεθαλ ζην πκβνχιην, αιιά γηα ηε κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, γηα ηελ εμνξία 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ απφ ην λεζί γηα ηελ εζληθή ηνπο δξάζε. Ο Γηθεγφξνο ηνπ 

ηέκκαηνο, πξνηείλνληαο ην λνκνζρέδην, ην παξνπζίαζε ππφ ηνλ καλδχα ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ λεζηνχ απφ κειινληηθή δξάζε ηεξαπνζηνιηθψλ απνζηνιψλ, νη νπνίεο πηζαλφλ λα 

θαηαρξφληαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα, φπσο ζπλέβαηλε θαη αιινχ 

                                                             
21

 TNA: CO69/37. πλεδξία 8-3-1922. 
22 . Κησξήο, Σνπξθνθχπξηνη, φ.π., ζζ. 140-142. 
23 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 8 θαη 9-3-1922. 
24 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη έγηλαλ ζπλερφκελεο θαλνληθέο ζπλεδξίεο ζηηο 30 Μαξηίνπ, 28 Απξηιίνπ 
θαη 8-9 Μαΐνπ, 26-27 Μαΐνπ 1922.  
25 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 7 κε 9-11-1922 θαη 27-11 κε 18-12-1922. 
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ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία.
26

 ηφρνο ηνπ ήηαλ ε παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο ζε 

νπνηνλδήπνηε δξνχζε ή ζα δξνχζε ζην λεζί, ε νπνία φκσο ζα κπνξνχζε λα ηνπ αθαηξεζεί 

αλ παξελέβαηλε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαλ. Μεηά απφ δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ηνπ 

Cirilli, ν βξεηαλφο αμησκαηνχρνο ηφληζε φηη ζηφρνο ηνπ λφκνπ δελ ήηαλ ηα ζξεζθεπηηθά 

ηδξχκαηα, αιιά φζα πξνζπαζνχζαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πνιηηηθά ζψκαηα θαη λα δξάζνπλ 

θαηά ηεο Κπβέξλεζεο. Σν λνκνζρέδην ζηήξημε θαη ν Irfan Ef. ν νπνίνο ην ζεσξνχζε 

απαξαίηεην, αθνχ ηέηνηα ηδξχκαηα κπνξνχζαλ λα πιήμνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία 

ηνπ λεζηνχ, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ιχπε ηνπ, γηαηί έλαο ηέηνηνο λφκνο δελ ππήξρε 

θαη ζηελ Σνπξθία.
27

 Ο λφκνο, ν νπνίνο ηειηθά ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 1922, 

πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο.
28

 Πξνβιήκαηα πξνθάιεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ, αθνχ 

αθφκα θαη ν βνπιεπηήο Λεκεζνχ –Πάθνπ Dr. Eyioub θηλδχλεπε κε ηηκσξία, αξλνχκελνο 

αξρηθά λα ζπκπιεξψζεη ηε ζρεηηθή αίηεζε, ζεσξψληαο φηη, σο βξεηαλφο ππήθννο, δελ 

ελέπηπηε ζηηο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ, θάηη πνπ έπξαμε αξγφηεξα.
29

 Απηφο ν λφκνο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ άξλεζή ηνπ λα ππνγξάςεη σο εμεπηειηζηηθή ηε ζρεηηθή δήισζε, 

νδήγεζε ζηελ εμνξία απφ ην λεζί, ηνλ πξψελ βνπιεπηή, γηαηξφ θαη Γήκαξρν Λάξλαθαο Φ. 

Εαλλέην.
30

  

Παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αξλεηηθή, γηα 

ηνπο Έιιελεο, εμέιημε ησλ πνιεκηθψλ αλακεηξήζεσλ ζηε Μηθξά Αζία, ην Δζληθφ 

πκβνχιην ζπλεδξίαζε θαη απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα εξάλσλ γηα ηνπο καρφκελνπο 

Έιιελεο.
31

 Δληνχηνηο, φπσο νκνινγήζεθε θαη ζηνλ ηχπν, παξαηεξνχληαλ λσρέιεηα θαη 

αδξάλεηα ζηνλ πνιηηηθφ θφζκν, θαη εμαηηίαο ηεο άθακπηεο βξεηαληθήο ζηάζεο απέλαληη 

ζην ελσηηθφ αίηεκα, κε απνηέιεζκα λα θαλνχλ νη πξψηεο λχμεηο γηα αιιαγή ηαθηηθήο κε 

ηε δηεθδίθεζε πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, σο βήκα πξνο ηελ έλσζε.
32

 Ζ πνιηηηθή ηεο απνρήο 

άξρηζε λα δέρεηαη ζνβαξά πιήγκαηα. Ζ ηειεπηαία άθαξπε (θαη εθηφο ηφπνπ) πξνζπάζεηα 

γηα λα ηεζεί θαη πάιη ην Κππξηαθφ έγηλε απφ ηνλ Ν. Παζράιε, ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ 

                                                             
26 Σν δήηεκα ηέζεθε γηα πξψηε θνξά κε εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ, εκεξνκελίαο 16-1-1917 πξνο 

φιεο ηηο θηήζεηο ηεο Απηνθξαηνξίαο, γηα λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Ηλδίαο, ψζηε λα επνπηεχνπλ 

θαιχηεξα ηηο απνζηνιέο απηέο, ιφγσ θαη ησλ πνιεκηθψλ ζπλζεθψλ. Ο ηφηε Αξκνζηήο Clauson, κε επηζηνιή 

ηνπ, εκεξ. 10-3-1917, αλαθεξφκελνο ζηνπο έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ζην λεζί, αλέθεξε φηη είρε ηελ εμνπζία, 
ζχκθσλα κε ην λφκν VIII/1879, λα παξέκβεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θαη θαη’ επέθηαζε δελ ην ζεσξνχζε 

«απαξαίηεην ή ρξήζηκν» λα εηζαρζεί ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν δήηεκα επαλήιζε κε εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ 

Απνηθηψλ εκεξνκελίαο 2-8-1921, πνπ δεηνχζε απφ φιεο ηηο θηήζεηο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο λνκνζεζίεο ηνπο 

ζηελ αληίζηνηρε ηεο Ηλδίαο, κε απνηέιεζκα λα εηνηκαζηεί θαη λα απνζηαιεί ζην ππνπξγείν ην ελ ιφγσ 

λνκνζρέδην. Γηα ηελ αιιεινγξαθία βι. KAK: SA1: 550/1917/1. 
27 TNA: CO69/37. πλεδξία 9-5-1922.  
28 Γεκνζηεχηεθε ζηε The Cyprus Gazette, 7-7-1922. 
29

 KAK: SA1: 550/1917/1. Αλαπι. Αξρηγξακκαηέαο πξνο Γηνηθεηή Πάθνπ, 16-8-1922. Ζ απάληεζή ηνπ, 

εκεξ. 15-9-1922, ζην ίδην. 
30 Δθ. Αιήζεηα, 7 θαη 21-10-1922, G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 224-226. 
31 «Σν Δζληθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 15-4-1922. Γηα ηελ πξνζθνξά ησλ Κππξίσλ βι. Υ. Κπξηαθίδεο, 
«Καζήθνλ», φ.π. 
32 «θέςεηο επί ηνπ ελσηηθνχ αγψλνο», εθ. Πάθνο, 30-6-1922.  
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Βεληδέιν ζην Λνλδίλν. Ζ απάληεζε ηνπ έιιελα πνιηηηθνχ φηη απηφ ζα δεκίσλε ηηο 

ειιελνβξεηαληθέο ζρέζεηο
33

 ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθινγή επηά ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηηο αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

απνηέιεζαλ ηηο ραξηζηηθέο βνιέο ζηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ.     

Απφ ηελ άιιε, θπθινθφξεζαλ δεκνζηεχκαηα πνπ αλέθεξαλ φηη νη Οζσκαλνί ηνπ 

λεζηνχ, έρνληαο πξνθαλψο ππφςε ηε ληθεθφξα πξνέιαζε ησλ θεκαιηθψλ ζηξαηεπκάησλ 

ζηε Μηθξά Αζία, ζε ζχζθεςή ηνπο ηνλ Οθηψβξην 1922, ζηφρεπαλ λα δεηήζνπλ ηελ έλσζή 

ηνπο κε ηελ Σνπξθία. πσο ε εθεκεξίδα Πάθνο αλέθεξε, ην αίηεκα απηφ, παξφηη δελ 

ζηεξηδφηαλ νχηε ηζηνξηθά, αθνχ ε παξνπζία ηνπο ζην λεζί ρξνλνινγνχληαλ κφλν 300 

ρξφληα, νχηε ζε πιεζπζκηαθά ζηνηρεία, αθνχ νπδέπνηε μεπέξαζαλ ην ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί κε ζεβαζκφ, σο απνζηξνθή ηεο 

ηνπξθηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ «θνιαθεία πξνο ηελ Αγγιία», ηελ νπνίαλ «αλήγαγε εηο 

πεξησπήλ» ν βνπιεπηήο Irfan.
34

 Άιια δεκνζηεχκαηα έθαλαλ ιφγν θαη γηα αλαρψξεζε 

ηνπξθηθήο πξεζβείαο πξνο ηελ Άγθπξα, κε ηνλ ίδην ζθνπφ, θάηη φκσο πνπ δελ ίζρπε.
35

   

Πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, νη δεηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νδήγεζαλ ζε 

ζπιιαιεηήξην ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ, φπνπ κε ςήθηζκα 

δεηήζεθε ρξενζηάζην θαη παχζε ησλ εθπνηήζεσλ ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, ε ίδξπζε 

γεσξγηθήο ηξάπεδαο θαη ε δηάιπζε ηεο Βνπιήο, κε ζηφρν λα εθιεγνχλ αληηπξφζσπνη πνπ 

ζα πξνσζνχζαλ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

θαηνίθσλ. Σέινο, εμέιεμαλ επηηξνπή, ε νπνία ζα κεηέθεξε ηα αηηήκαηά ηνπο ζηνλ 

Αξκνζηή.
36

 Γχν απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ν Ζιίαο Ζιηάδεο θαη ν Παλαγηψηεο 

Καθνγηάλλεο, εθιέρζεθαλ έπεηηα βνπιεπηέο, ν πξψηνο σο επηαδηθφο θαη ν δεχηεξνο ην 

1925. Σν ζπιιαιεηήξην απηφ επηβεβαίσζε ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο απέλαληη ζηελ Κπβέξλεζε.   

Οη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ 1922, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, 

νδήγεζαλ ζηα έδξαλα επηά λένπο βνπιεπηέο, ηνπο γλσζηνχο θαη σο επηαδηθνχο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε πνιηηηθή εκπεηξία. 

Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε εθινγή ηνπο ήηαλ κηα επαλαζηαηηθή πξάμε πνπ 

εληζρχζεθε απφ ηελ εξγαηηθή θαη ηελ αγξνηηθή ηάμε, γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κπβέξλεζε γηα λα ηαθηνπνηεζνχλ ηα δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ. Τπήξραλ βέβαηα θαη 

πξνηξνπέο γηα ηε κε δηεθδίθεζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ζην πκβνχιην απφ κηα κεγάιε κεξίδα 

                                                             
33 G. S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 223-224. 
34 «εκεηψζεηο θαη ρφιηα», εθ. Πάθνο, 6-10-1922. 
35 «Πνιηη. Οξγάλσζηο Κχπξνπ» θαη «Ζ Κχπξνο δεηεί ηελ έλσζηλ ηεο κε ηελ….Σνπξθίαλ!!», εθ. Αιήζεηα, 23-
12-1922, «Ο αγγιηθφο ηχπνο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14/27-1-1923. 
36 «Σν ζπιιαιεηήξηνλ ηνπ γεσξγ. πιεζπζκνχ», εθ. Αιήζεηα, 9-12-1922. 
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ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ ζα επηηχγραλαλ νηηδήπνηε, αιιά αληίζεηα ζα 

ηνπο εθκεηαιιεχνληαλ νη Βξεηαλνί, ηηο νπνίεο φκσο αγλφεζαλ.
37

 Έηζη ε ζχλνδνο ηνπ 1923, 

ήηαλ ε πξψηε, κεηά ην 1917, ε νπνία δηεμήρζε κε πιήξε ζχλζεζε.  

Ζ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ έγηλε ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1923, ιίγεο κφλν κέξεο κεηά ηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηε ιήμε ηεο έθηαθηεο ζπλφδνπ ηεο 28
εο

 Γεθεκβξίνπ. ηελ 

ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία
38

 ν Stevenson, αθνχ ζπλεράξε ηνπο λένπο βνπιεπηέο εμέθξαζε ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη, αθνινπζψληαο ηηο παξαδφζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, ζα παξακέξηδαλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηνπο απφςεηο θαη ζα εξγάδνληαλ απφ θνηλνχ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη 

επεκεξία ηνπ λεζηνχ. Ο Αξκνζηήο έθαλε αλαθνξά θαη ζηε κείσζε ηνπ εκπνξίνπ, ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαρεμίαο πνπ επηθξαηνχζε ζην εμσηεξηθφ, ηεο ειάηησζεο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαη ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Τπνγξάκκηζε, ηέινο ηελ επηζπκία ηνπ, 

χζηεξα «απφ αηηήκαηα πνιιψλ πξνζψπσλ», γηα αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα ηελ 

ειιελνξζφδνμε εθπαίδεπζε, αθνχ πξνεγείην, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ ηνπξθηθή πεξίπησζε, 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Κπβέξλεζε.
39

  

Ζ αληηθψλεζε παξνπζηάζηεθε ηελ επφκελε κέξα. ε απηή, πέξαλ ησλ 

επραξηζηηψλ, ηέζεθε ην αίηεκα ίδξπζεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε ζεκαληηθή παξέκβαζε πξνήιζε απφ ηνλ βνπιεπηή Λεκεζνχ-

Πάθνπ Ζ. Ζιηάδε, θαη ήηαλ αληίζεηε κε ην θιίκα πνπ θαηλφηαλ λα έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ ζηελ αληηθψλεζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη ε 

επηζπκία γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ ζηνπο θαηνίθνπο, ψζηε λα 

«θαηαζηνχλ θχξηνη ηεο δηαρείξηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ θαη ην λεζί λα 

κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί», κέρξη ηελ εθπιήξσζε ηεο «εζληθήο απνθαηάζηαζεο». Ζ 

πξφηαζε ππνζηεξίρηεθε απφ ηξεηο κφλν έιιελεο βνπιεπηέο (ηνλ εηζεγεηή, ηνλ 

Υαηδεπξνθφπε θαη ηνλ Υξηζηνδνχινπ). Πξψηνη αληέδξαζαλ νη ππφινηπνη έιιελεο 

ζπλάδειθνί ηνπ, κε ηνλ Δπξπβηάδε λα αλαθέξεη φηη ην αίηεκα δελ ήηαλ ηεο παξνχζεο, 

αθνχ, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, είρε εηνηκάζεη θαη ν ίδηνο ζρεηηθφ ςήθηζκα. Αληίζεηνο κε 

ηελ πξφηαζε ήηαλ θαη ν νζσκαλφο βνπιεπηήο Irfan Ef., ν νπνίνο δήισζε ηελ απνγνήηεπζή 

ηνπ, γηαηί ζεσξνχζε φηη ηα λέα κέιε δελ ζα αθνινπζνχζαλ ηελ πνιηηηθή ησλ πξνθαηφρσλ 

ηνπο, αιιά ζα επηθεληξψλνληαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, ζεβφκελνη ηελ πξνζηαζία πνπ 

παξείρε ε Βξεηαλία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ηνχξθνο βνπιεπηήο, απφ ζέζε ηζρχνο, 

ιφγσ ηφζν ηεο εκπεηξίαο ηνπ, φζν θαη ησλ εμειίμεσλ ζηε Μηθξά Αζία, πξνζπάζεζε λα 

                                                             
37

 TNA: CO69/37. πλεδξία 23-1-1923. 
38 TNA: CO69/37. πλεδξία 16-1-1923. 
39 Σν λνκνζρέδην γηα ηελ ειιεληθή παηδεία ηειηθά εγθξίζεθε νκφθσλα, κε κφλε ηξνπνπνίεζε ηνλ ηξφπν 

εθινγήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δπηηξνπψλ ζην TNA: CO69/37. πλεδξία 8-6-1923. Αληίζηνηρα, ν λφκνο πεξί 
Διιεληθήο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο εγθξίζεθε, κε ηελ αξλεηηθή ςήθν ηνπ Ζιηάδε, ν νπνίνο δηαθσλνχζε κε 

δηάθνξεο πξφλνηέο ηνπ. TNA: CO69/37. πλεδξία 11-8-1923. 
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«επηβάιεη» ηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κπβέξλεζε, θαηαθεξαπλψλνληαο ηελ 

πνιηηηθή ησλ ειιήλσλ πξνθαηφρσλ ηνπο.
40

 Αληίζεηα κε ηα εησζφηα, θαλέλαο απφ ηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο δελ αληέδξαζε ζηηο ππνηηκεηηθέο δειψζεηο ηνπ ηνχξθνπ ζπλαδέιθνπ 

ηνπο, ελψ ν Δπξπβηάδεο ηφληζε φηη ε πνιηηηθή ηνπο ζα ζηεξηδφηαλ ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

φισλ ησλ αηξεηψλ κειψλ θαη ηεο Κπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. 

Παξάιιεια, ηφληζε θαη ην ζεβαζκφ ηνπο ζηα εζληθά αηζζήκαηα φισλ ησλ θαηνίθσλ, θάηη 

πνπ ηθαλνπνίεζε ηνλ έηεξν νζσκαλφ βνπιεπηή, ηνλ Eyioub.
41

  

Μηα βδνκάδα αξγφηεξα, ν Δπξπβηάδεο, έζεζε μαλά ην αίηεκα γηα παξαρψξεζε 

πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, κε αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηφζν κε ηελ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ εηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

φζν θαη κε ηε ρνξήγεζε επηπιένλ ζέζεσλ ζηα αηξεηά κέιε. Σφληζε ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία 

πνπ έδηλαλ νη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, αθνχ, φπσο αλέθεξε, 

ζε αληίζεζε κε ηα πξψελ ειιεληθά κέιε, ζεσξνχζαλ φηη κφλν κέζσ απηνχ κπνξνχζαλ λα 

επηηεπρζνχλ νη νπνηεζδήπνηε πνιηηηθέο ειεπζεξίεο.
42

 Σν αίηεκα δελ ήηαλ άζρεην κε ηελ 

πξφζθαηε αξλεηηθή απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ ζε αλάινγν ςήθηζκα ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κε ην επηρείξεκα φηη ε Κχπξνο απνιάκβαλε ηα πεξηζζφηεξα 

πξνλφκηα απφ φιεο ηηο ππφινηπεο απνηθίεο.
43

      

Σν δήηεκα επαλήιζε θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα (1924), θαηά ηελ αληηθψλεζε, φηαλ ν 

Ζιηάδεο πξφηεηλε θαη πάιη ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ γηα ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ 

πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ, απνθεχγνληαο λα θάλεη 

φκσο αλαθνξά ζηελ ελσηηθή πξνζδνθία. Ο βνπιεπηήο αλαθέξζεθε ζηελ παξαρψξεζε 

αλάινγσλ ειεπζεξηψλ ζηνπο Μαιηέδνπο θαη ηνπο Αηγχπηηνπο, θαη φρη ζηνπο Κχπξηνπο, νη 

νπνίνη δελ ήηαλ θαηψηεξνη απφ απηνχο. πσο ζπλέβεθε θαη ην 1923, ην αίηεκα 

θαηαςεθίζηεθε ηφζν απφ νξηζκέλνπο Έιιελεο, φζν θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο βνπιεπηέο, 

κε ηα επίζεκα κέιε λα ζεσξνχλ φηη απηφ έπξεπε λα ηεζεί σο ςήθηζκα θαη φρη ζηελ 

αληηθψλεζε, ελψ θαη ν Cirilli, ζηελ πξψηε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην πκβνχιην, έπεηηα απφ 

δχν ρξφληα παξνπζίαο, πξνζέηξεμε λα εθθξάζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε κεηαζηξνθή άπνςεο ηνπ Υαηδεπξνθφπε, ν νπνίνο ην 

θαηαςήθηζε, παξφηη ην πξνεγνχκελν έηνο ην είρε ππεξςεθίζεη, κε ηελ αιιαγή απηή λα 

                                                             
40 Γηα ηελ επίδξαζε ζηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ ζηελ Κχπξν, πνπ είρε ε επηηπρήο, γηα ηνπο Σνχξθνπο, έθβαζε 

ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ θαη ηε γεληθφηεξε επθνξία πνπ επηθξάηεζε, βι. A. Nevzat, Nationalism, φ.π., 

ζζ. 266-271. 
41 TNA: CO69/37. πλεδξία 17-1-1923. 
42 TNA: CO69/37. πλεδξία 23-1-1923. 
43 «Ζ απάληεζηο ηνπ ππνπξ. ησλ Απνηθηψλ», εθ. Αιήζεηα, 27-1-1923. Φήθηζκα δηακαξηπξίαο επηδίσμε λα 
θαηαζέζεη θαη ν Ζιηάδεο, ην νπνίν φκσο ζεσξήζεθε αληίζεην κε ηνπο Οξγαληθνχο Καλνληζκνχο, βι. 

«Ννκνζ. πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 3-2-1923. 
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απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ζχκπξαμήο ηνπ κε ηα επίζεκα κέιε, πνπ αθνινχζεζε ζε φιν 

ζρεδφλ ην πξνεγεζέλ εμάκελν. Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξηνπαζνχο 

νζσκαλνχ βνπιεπηή Eyioub, ν νπνίνο δηαθψλεζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζρεηηθήο 

παξαγξάθνπ, αθνχ ηα δχν παξαδείγκαηα πνπ αλέθεξε ν Ζιηάδεο ήηαλ αηπρή, θαζψο 

«απνηεινχληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ κηα θπιή». Δπηπξφζζεηα, ν Eyioub ζπκβνχιεπζε 

ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, φπσο είραλ δειψζεη θαη θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, θαη φρη λα αθνινπζήζνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο, ε νπνία πξνθαινχζε 

εληάζεηο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, θάηη πνπ σθεινχζε κφλν ηελ Κπβέξλεζε. Αλ ζθφπεπαλ 

λα πξάμνπλ ην δεχηεξν, ηφηε έπξεπε λα ελεκεξψζνπλ ηα κσακεζαληθά κέιε, ψζηε λα 

παξαηηεζνχλ.
44

             

Πέξαλ ηνχηνπ, αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ κειψλ επηδείρζεθε 

θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πξψηνο ν Ο. Δπξπβηάδεο 

πξφηεηλε ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, αθνχ, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ ε Κπβέξλεζε πξνέβε ζε απνθνπέο απφ παξαγσγηθά θνλδχιηα (φπσο ηε γεσξγία θαη 

ηα δεκφζηα έξγα), πνπ δελ ζα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Αληίζεηα, ζεψξεζε 

νξζφηεξν λα γίλνπλ απνθνπέο κηζζψλ ζηνπο πςειφκηζζνπο ππαιιήινπο θαη ζχκπηπμε 

αλψηεξσλ θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ, πξνηάζεηο πνπ απνηεινχζαλ πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ απφ ηξηαθνληαεηίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Σελ πξφηαζε ηνπ 

ιαξλαθέα βνπιεπηή ελζηεξλίζηεθε θαη ν Ζ. Ζιηάδεο, φπσο θαη ν νζσκαλφο βνπιεπηήο 

Eyioub, ν νπνίνο έζεζε παξάιιεια, θαη ην δήηεκα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ζπδήηεζεο κε 

ηνπο βνπιεπηέο ησλ θνλδπιίσλ, πξνηνχ θαηαηεζνχλ, πξφηαζε πνπ απνηεινχζε επίζεο, 

πάγην ειιεληθφ αίηεκα ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπο, πνπ φκσο απνξξηπηφηαλ απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο. Σειηθά ε εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο ζπδήηεζε εγθξίζεθε, παξφηη 

θαηαςεθίζηεθε απφ ηα έμη παξφληα ειιεληθά κέιε (πιελ ηνπ Υαηδεγεψξγε), ηνλ νζσκαλφ 

Eyioub θαη ηνλ Σξηαληαθπιιίδε. Ζ αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε ησλ «επηαδηθψλ» βνπιεπηψλ 

(εθηφο ηνπ Υαηδεγηψξγε πνπ ςήθηδε ζπλερψο ππέξ) ζπλερίζηεθε ζε φιε ηε ζπδήηεζε ησλ 

θνλδπιίσλ, θαηαςεθίδνληάο ηα ζηελ νιφηεηά ηνπο.
45

  

Ο Δπξπβηάδεο παξάιιεια έζεζε θαη ηελ απαιιαγή απφ ηελ εηήζηα απνπιεξσκή 

ηνπ ππνινίπνπ ηνπ θφξνπ ππνηειείαο (42,800 ιίξεο), πνπ ζα δηθαηνινγείην κφλν αλ ην 

λεζί παξέκελε ππφ νζσκαληθή δηνίθεζε, κε ηνλ Αξκνζηή θαη ηνλ Irfan Bey λα δειψλνπλ 

φηη ε επηβνιή ηνπ δελ ήηαλ ζέκα πνπ κπνξνχζε λα επηιεθζεί ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, 

                                                             
44 TNA: CO69/37. πλεδξία 3-4-1924. 
45 TNA: CO69/37. πλεδξία 23-1-1923. 
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φπσο φξηδε θαη ην δηάηαγκα γηα ίδξπζή ηνπ.
46

 Σν δήηεκα επαλέθεξε ν ίδηνο βνπιεπηήο, ην 

1924, πξνηείλνληαο ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ ζηελ αληηθψλεζε γηα ηελ παχζε 

θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ησλ 92,000 ιηξψλ εηεζίσο (ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ), ζηεξηδφκελνο 

ζηα ίδηα επηρεηξήκαηα. Με ηελ πξφηαζε ζπκθψλεζε θαη ν κσακεζαλφο βνπιεπηήο Eyioub, 

φπσο έπξεπε λα θάλεη ν θάζε θάηνηθνο, φπσο αλέθεξε, αθνχ δελ ππήξρε πιένλ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία, αιιά Σνπξθηθή Γεκνθξαηία. Δίρε πξνεγεζεί, ηνλ Γεθέκβξην 1923, ε 

πξφηαζε ηνπ νζσκαλνχ βνπιεπηή Hami Bey, γηα θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ, ψζηε λα 

βειηησζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ λεζηνχ.
47

 Δληνχηνηο, ζηελ ςεθνθνξία ν ίδηνο, αλακέλνληαο 

απφ ηελ Κπβέξλεζε λα ελεκεξψζεη ην πκβνχιην γηα πηζαλέο δηαβνπιεχζεηο ηεο 

Βξεηαλίαο κε ηελ Σνπξθία γηα ην δήηεκα, θαηαςήθηζε ηελ εηζαγσγή ηεο πξφηαζεο, πνπ 

ππνζηεξίρηεθε κφλν απφ ηέζζεξεηο έιιελεο βνπιεπηέο.
48

   

 Απέλαληη ζην άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ θνηλή γλψκε, ην 

εθπαηδεπηηθφ, ε ζηάζε ησλ Δπηαδηθψλ ήηαλ παξφκνηα κε ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο. 

ηεξηδφκελνη θαη απηνί ζηελ αλαινγία πιεζπζκνχ ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηε δηαθνξά ζηα ρξήκαηα πνπ πιήξσλαλ ε θάζε κηα σο θνξνινγία, ζεσξνχζαλ φηη ε 

ρνξεγία πνπ έπαηξλαλ ηα ειιεληθά ζρνιεία ήηαλ πνιχ κηθξή ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ 

ιάκβαλαλ ηα ηνπξθηθά. χκθσλα κε ηνλ Ζιηάδε, αηηία ηεο αδηθίαο απηήο ήηαλ ε άξλεζε 

ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ λα απνδερζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν, ν νπνίνο ζα «ππνδνχισλε 

ηελ ειιεληθή παηδεία θαη ζα επέβαιιε δπζαλάινγε θνξνινγία ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ». 

Οη έιιελεο βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ηελ θαηαςήθηζε ηνπ θνλδπιίνπ, κε ηε ζπλεγνξία θαη ηνπ 

Eyioub, ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη ε βνήζεηα πνπ παξείρεην ζηελ ηνπξθηθή εθπαίδεπζε ήηαλ 

ειιηπήο, αιιά θαη ησλ δχν καξσληηψλ βνπιεπηψλ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαςήθηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γεγνλφο πνπ ζπλέβε γηα πξψηε θνξά απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1900, εθθξάδνληαο θαη ηε δπλακηθή πνπ απέθηεζαλ νη λένη βνπιεπηέο.
49

 

Αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη θαηαςεθίζηεθαλ θαη ηα θνλδχιηα γηα αλέγεξζε λέσλ θηεξίσλ γηα 

ην ηεισλείν, γηα ηελ αγνξά βαγνληψλ γηα ην ζηδεξφδξνκν θαη γηα ηελ αλέγεξζε 

θπβεξλεηηθψλ θαηνηθηψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηζζεπκάησλ, γηα πξψηε θνξά απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ.
50

  

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ν Eyioub ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο 

θαηαςεθίδνληαο θαη άιια θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ηα ζρεηηθά κε ην 

Γεσξγηθφ θαη Γαζηθφ Σκήκα, ην ηδεξφδξνκν, αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην 

                                                             
46 ην ίδην. 
47 TNA: CO69/37. πλεδξία 7-12-1923. 
48 TNA: CO69/37. πλεδξία 3-4-1924. 
49 TNA: CO69/37. πλεδξία 25-1-1923. 
50 TNA: CO69/37. πλεδξία 11-5-1923. 
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ζχλνιφ ηνπ,
51

 θαη άιια λνκνζρέδηα,
52

 δειψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε απαξέζθεηά ηνπ 

γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα 

αηξεηά κέιε γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί. Απφ ηελ άιιε, 

εμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ, Irfan Ef., ν νπνίνο κε ηδηαίηεξν 

πάζνο πξνέβαηλε, πξηλ αθφκα θαη ηα θπβεξλεηηθά κέιε, λα ππνζηεξίμεη ηηο θπβεξλεηηθέο 

ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο, παξακέλνληαο ζπλερψο πξνζαξηεκέλνο ζην άξκα ησλ 

Βξεηαλψλ.
53

 Δλδεηθηηθή ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπ ζηελ αλαθνξά ηνπ Eyioub γηα αλάγθε 

πεξηζζφηεξεο ζηήξημεο ζηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, 

θαζψο ηφληζε φηη φινο ν κσακεζαληθφο θφζκνο φθεηιε ηεξάζηηα επγλσκνζχλε ζηε 

Βξεηαλία γηα ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπο παξείρε.
54

     

Σνπο έιιελεο βνπιεπηέο ραξαθηήξηδε, βέβαηα, ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, αθνχ ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ζηελ ππφινηπε 

λνκνζεηηθή εξγαζία, δελ δξνχζαλ νξγαλσκέλα θαη σο ζχλνιν. Αληηζέησο ν θάζε έλαο 

ελεξγνχζε απηνβνχισο, αλάινγα θαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ αληίιεςή ηνπ, κε απνηέιεζκα, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν έλαο, ζπλήζσο ν Δπξπβηάδεο, λα θαηαςεθίδεη θάπνην 

λνκνζρέδην.
55

 Πξέπεη λα πξνζηεζεί, επίζεο, φηη ε ζηάζε ηνπ ηχπνπ απέλαληί ηνπο ήηαλ 

ερζξηθή έσο πβξηζηηθή. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο γηλφηαλ 

αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, φπνηε γηλφηαλ απηφ, ε δξάζε ησλ «επηαδηθψλ» 

ζρνιηαδφηαλ κε κεησηηθά ζρφιηα, ελψ ζπρλά θαηεγνξνχληαλ γηα ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα αληηηαρζνχλ. Ζ αληίδξαζε ελαληίνλ ηνπο δελ 

νθεηιφηαλ ζηε ζηάζε θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αληηπνιίηεπζεο ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, 

αιιά ζην γεγνλφο φηη, κε ηελ παξνπζία ηνπο ζε απηφ, λνκηκνπνηνχζαλ ηηο ελέξγεηεο ηεο 

Κπβέξλεζεο.
56

  

Απφ ηα πην ζεκαληηθά λνκνζρέδηα πνπ ηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε θαηά ην 1923 ήηαλ 

θαη ην ζρεηηθφ κε ηνπο θνηλνηάξρεο. χκθσλα κε απηφ, ην νπνίν είρε θαηαηεζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο πξνο ζπδήηεζε (ην 1917) θαη απνξξίθζεθε, ν θνηλνηάξρεο θάζε ρσξηνχ ζα 

επηιεγφηαλ απφ ηνλ επαξρηαθφ δηνηθεηή απφ έλα θαηάινγν πνπ ζα εηνίκαδαλ ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα (ηα νπνία ζα πξφηεηλαλ ηξία άηνκα) θαη ηα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ (δχν άηνκα). Ζ αληίδξαζε πξνήιζε θπξίσο απφ ηνλ Σξηαληαθπιιίδε, ηνλ 

                                                             
51 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 26 θαη 27-1-1923. 
52 Βι. ελδεηθηηθά ηελ πξνζπάζεηα θαηαςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ 

πξνζφδσλ, TNA: CO69/37. πλεδξία 9-5-1923. 
53

 TNA: CO69/37. πλεδξία 23-1-1923 θ.ε. 
54 TNA: CO69/37. πλεδξία 7-12-1923. 
55 Βι. ελδεηθηηθά ην ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην πεξί δηθεγφξσλ, TNA: CO69/37. πλεδξία 12-2-1923 θαη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηζζεπκάησλ, TNA: CO69/37. πλεδξία 11-5-1923.  
56 Βι. ελδεηθηηθά, «Φνξνινγηθφλ πκβνχιηνλ», εθ. Αιήζεηα, 18-5-1923, «Αη πξνθαηαξθηηθαί ζθέςεηο», εθ. 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29/12-5-1923.  
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Eyioub θαη ηνλ Δπξπβηάδε, πνπ ην θαηαςήθηζαλ, αθνχ ζεσξνχζαλ φηη κε απηφ 

αθαηξνχληαλ εμνπζίεο απφ ην ιαφ. πσο ν Σξηαληαθπιιίδεο ηφληζε, «νη κνπθηάξεδεο ζα 

επέιεγαλ ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη απηνί ηνπο κνπθηάξεδεο, ελψ θαη ηα 

κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζα επέιεγαλ άηνκα πνπ δελ γλψξηδαλ», θάηη πνπ 

ζα δεκηνπξγνχζε κηα νιηγαξρία πνιχ επηθίλδπλε γηα ην λεζί, φπσο ν Δπξπβηάδεο αλέθεξε. 

Αληίζεηα, ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο ππνζηήξημε πξψηνο ν Irfan Bey, ζεσξψληαο φηη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ ήηαλ απαξαίηεηε, αθνχ νη εθινγέο νδεγνχζαλ ζε θηινληθίεο, 

αθφκα θαη ζε δνινθνλίεο, αιιά θαη ζε ρξεσθνπία νξηζκέλσλ ππνςεθίσλ. ηα πιαίζηα 

απηά ν Eyioub πξφηεηλε ηελ εθινγή απφ ην θάζε ρσξηφ πέληε αδάδσλ, θαη απφ απηνχο, ηα 

κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ λα επέιεγαλ ηνλ 

κνπθηάξε, πξφηαζε φκσο πνπ δελ εγθξίζεθε. Σειηθά ην λνκνζρέδην εγθξίζεθε θαη παξά 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, ε κνξθή πνπ ήζειε λα ηνπ δψζεη ε Κπβέξλεζε, δηαηεξήζεθε.
57

  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην λνκνζρέδην γηα ηελ παηδεία, ηνπ 1923, ην νπνίν, 

αθνχ ζπδεηήζεθε ζε εηδηθή επηηξνπή, εγθξίζεθε κε ειάρηζηεο παξαηεξήζεηο.
58

 Δληνχηνηο, 

ηφζν ε εηνηκαζία, φζν θαη ε ςήθηζή ηνπ πξνθάιεζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο ζην λεζί, ηφζν 

απφ ηνλ ηχπν, φζν θαη απφ ηνπο δαζθάινπο. Καη νη δχν λφκνη ζηφρν είραλ λα πιήμνπλ ηε 

δεκνθξαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ, αθνχ θαηαξγνχληαλ νη εθινγέο, ηε κείσζε ηεο ηζρχνο ηεο 

παξαδνζηαθήο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηνλ έιεγρν ηφζν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φζν θαη 

ηεο παηδείαο, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο.
59

    

Δλ ησλ κεηαμχ, θαη ελψ νη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζπλερίδνληαλ, ζπγθιήζεθε ε 

«Γ΄ ησλ Κππξίσλ Δζλνζπλέιεπζηο», ε νπνία κε ςήθηζκά ηεο πξνο ηνλ ππνπξγφ, 

επαλαπξνζδηφξηδε ηελ πνιηηηθή ηεο. Πέξαλ ηεο εκκνλήο ζηελ ελσηηθή αμίσζε, κέρξη λα 

επηηεπρζεί απηή γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ επηδίσμε επξχηεξσλ εμνπζηψλ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο, κε παξάιιειε απνθήξπμε ησλ επηαδηθψλ, νη νπνίνη «εθηινδφμεζαλ λα 

ζπκπξάμσζη κεηά ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα θαιχςσζη ελ κέξεη ηα επζχλαο απηήο». 

Γηαθεξχρζεθε επίζεο ε αληίδξαζε ζηελ ςήθηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ, πνπ εγθξίζεθε 

ιίγν αξγφηεξα.
60

  

Ζ ζχλνδνο ζπλερίζηεθε, κεηά απφ δηαθνπή ηεζζάξσλ κελψλ, κε ηελ επηζηξνθή 

ηνπ Αξκνζηή απφ ην Λνλδίλν ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, κε θχξην ζηφρν ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο (1924). Ο ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 

ειιεηκκαηηθφο, ελδεηθηηθφο ηεο νηθνλνκηθήο θαρεμίαο πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί, αιιά θαη 

ησλ απμεκέλσλ δαπαλψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο ρνξεγίεο ζηα ζρνιεία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

                                                             
57 TNA: CO69/37. πλεδξία 28-5-1923. 
58 TNA: CO69/37. πλεδξία 8-6-1923. 
59 Γηα ηηο αληηδξάζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ βι. G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 244-274.   
60 «Ζ Δζλνζπλέιεπζηο» θαη «Φεθίζκαηα ηεο Γ΄ Δζληθ. ησλ Κππξίσλ πλειεχζεσο», εθ. Αιήζεηα, 8-6-1923.  
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Αγξνθπιαθήο. Σελ απφξξηςή ηνπ πξφηεηλαλ, πέξαλ ηνπ Eyioub θαη νη έμη έιιελεο 

βνπιεπηέο (πιελ ηνπ Υαηδεπξνθφπε). Ζ απνθπγή κείσζεο θνξνινγηψλ, ε κε πξφλνηα γηα 

ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ή ζπγρψλεπζεο ηκεκάησλ θαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εμφδσλ αθνξνχζαλ θαη πάιη κηζζνχο θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, αληί λα επελδχνληαη 

ζην λεζί, ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη ηεο θαηαςήθηζήο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, επαλαιήθζεθε θαη ην 

αίηεκα γηα ζπκκεηνρή ησλ βνπιεπηψλ ζηελ εηνηκαζία ηνπ. Ηδηαίηεξα πξνθιεηηθφο θαηά 

ηελ ππεξάζπηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ ν Irfan Bey, ν νπνίνο ζεψξεζε σο αηηία ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ησλ αγξνηψλ ηελ «αθξνζχλε» ηνπο, αθνχ αληί λα δηαθπιάμνπλ 

ηα ρξήκαηα πνπ θέξδηδαλ απφ ηα ππεξηηκεκέλα πξντφληα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ, ηα επέλδπαλ κε ιαλζαζκέλνπο ηξφπνπο, ράλνληάο ηα, ελψ δηαθψλεζε ηφζν κε 

ηελ ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο κε μέλα θεθάιαηα, φζν θαη κε ηε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ. Ζ ηειεπηαία απηή πξφηαζε βξήθε ζχκθσλν θαη ηνλ 

Υαηδεπξνθφπε, κε ην λνκνζρέδην ηειηθά λα ππεξςεθίδεηαη κε 11 ςήθνπο ππέξ θαη 7 

θαηά.
61

 Δληνχηνηο, φπσο ζπλέβε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, κε ηηο ςήθνπο φισλ ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ, πιελ ηνπ Irfan, 

θαηαςεθίζηεθε ην θνλδχιη γηα ηα λνκηθά ηκήκαηα, κε επηρείξεκα ηε κε εθπιήξσζε ηνπ 

αηηήκαηνο γηα κείσζε ησλ θφξσλ γηα ηα δηθεγνξηθά θαη δηθαζηηθά έμνδα.
62

 Δληνχηνηο, 

κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Αξκνζηή, ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, ζέηνληαο εζηθά δηιήκκαηα 

ζηνπο αληηδξνχληεο βνπιεπηέο, φηη κε ηελ θαηαςήθηζε ηνπ θνλδπιίνπ, ζα επηβαξχλνληαλ 

νη θησρνί αγξφηεο πνπ ζα κεηέβαηλαλ σο κάξηπξεο ζηηο δίθεο θαη δελ ζα δηθαηνχληαλ ην 

ζρεηηθφ επίδνκα, νξηζκέλνη απφ ηνπο βνπιεπηέο άιιαμαλ γλψκε θαη ηειηθά ην 

ππεξςήθηζαλ. Ήηαλ κηα μεθάζαξε εθδήισζε ηεο πνιηηηθήο αλσξηκφηεηαο ησλ αηξεηψλ 

κειψλ θαη ηνπ θφβνπ αληηδξάζεσλ, αθνχ αθφκα θαη ν Ζιηάδεο, ν νπνίνο ήηαλ αλάκεζα 

ζηνπο πξσηεξγάηεο ηεο αληηπνιηηεπηηθήο πνιηηηθήο άιιαμε ηελ ςήθν ηνπ.
63

      

Ζ άλνδνο ζηελ εμνπζία ηεο Δξγαηηθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Ramsey MacDonald 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ην Δζληθφ πκβνχιην, αθνχ ε ζηάζε ηνπ θφκκαηφο ηνπ ππέξ ηεο 

απηνδηάζεζεο ήηαλ ζεηηθή.
64

 ην ππφκλεκα, πνπ απνζηάιεθε ζην λέν ππνπξγφ Απνηθηψλ, 

J.H. Thomas, ηνληδφηαλ ε αλάγθε γηα παξαρψξεζε ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, ε 

θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ε ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ελψ δελ γηλφηαλ 

αλαθνξά ζηελ έλσζε, θάηη πνπ ππνδεηθλχεη θαη ηηο λέεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ επέβαιε ε 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
65

      

                                                             
61 TNA: CO69/37. πλεδξία 7-12-1923. 
62 TNA: CO69/37. πλεδξία 10-12-1923. 
63 TNA: CO69/37. πλεδξία 14-12-1923. 
64 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 296-297. «Σν Κππξ. δήηεκα θαη ην Δξγαηηθφλ Κφκκα», εθ. Πάθνο, 28-2-1924. 
65 G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 306-309.  
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Ζ ζχλνδνο ηνπ 1924 μεθίλεζε κε ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Αξκνζηή ζηηο αξρέο 

Απξηιίνπ. Πέξαλ ησλ αλαθνξψλ ζηε κεησκέλε, ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο 

θαρεμίαο,  εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε πνπ 

παξαηεξνχληαλ, αλαθέξζεθε εθηελψο ζηηο πξνζπάζεηεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο 

Κπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζην λεζί. Αλαγλσξίδνληαο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη γεσξγνί γηα λα ηνπο δνζνχλ πηζηψζεηο, αιιά θαη ηηο 

ελζαξξπληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιηγνζηψλ ζπλεξγαηηθψλ εηαηξηψλ, πξνέβε ζε ελέξγεηεο 

κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε κηαο αγξνηηθήο ηξάπεδαο πνπ ζα παξείρε δάλεηα, κέζσ απηψλ, ζηνπο 

γεσξγνχο. ηα πιαίζηα απηά δφζεθαλ θαη θίλεηξα ζηηο ζπλεξγαηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

άξρηζαλ λα εμαπιψλνληαη ζην λεζί.
66

 

Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο εηνηκάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε πξνο ζπδήηεζε 

ηελ επνκέλε, παξά ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ ειιήλσλ κειψλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

εηδηθήο επηηξνπήο.
67

 Ζ έγθξηζε ηνπ πξνζρεδίνπ, φκσο, πξνθάιεζε αξθεηέο ζπδεηήζεηο. 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αηηεκάησλ γηα πξνζζήθεο αλαθνξψλ γηα ηελ παξαρψξεζε 

επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ηα νπνία 

απνξξίθζεθαλ, παξφκνηα ηχρε είρε θαη πξφηαζε ηνπ Δπξπβηάδε γηα ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ ρηιηάδσλ Κππξίσλ, νη νπνίνη δελ θαηνηθνχζαλ ζην λεζί, θαηά ηελ 

εκεξνκελία πξνζάξηεζήο ηνπ απφ ηε Βξεηαλία, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ 

ππεθνφηεηα.
68

 Αληίζεηα, ε πξφηαζε ηνπ Ζιηάδε γηα εηζήγεζε πξνο ηελ λέα θπβέξλεζε 

ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο λα πξνβεί ζε φια ηα αλαγθαία έξγα θαη ηε ζέζπηζε λφκσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη βνήζεηα πξνο ηελ εξγαηηθή ηάμε ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θφξνπ ηεο δεθάηεο, ν νπνίνο απνηεινχζε νηθνλνκηθή κάζηηγα γηα ηνπο αγξφηεο 

εγθξίζεθε απφ φια ηα παξφληα αηξεηά κέιε, πιελ ηνπ Cirilli.
69

 

Ζ ζηάζε ηνπ Υαηδεπξνθφπε απέλαληη ζηηο κέρξη ηφηε πξνηάζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ, θαζψο θαη ε ζηήξημή ηνπ ζηηο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνθάιεζαλ, σο 

αληίπνηλα, ηελ εθδηθεηηθή θαηαςήθηζε ησλ ςεθηζκάησλ πνπ πξφηεηλε γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε ρσξηά ηεο εθινγηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο, απφ νξηζκέλνπο έιιελεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ (αλάκεζά ηνπο νη ηδηαίηεξα δηεθδηθεηηθνί Ζιηάδεο θαη Δπξπβηάδεο, αιιά 

θαη νη σο ηφηε αθαλείο, Υαηδεγεψξγεο θαη Υξηζηνδνχινπ). Οη ηέζζεξεηο πξναλαθεξζέληεο 

                                                             
66 TNA: CO69/37. πλεδξία 2-4-1924.  
67 Μέιε ηεο επηηξνπήο, πιελ ησλ δχν επηζήκσλ, νξίζηεθε ν Irfan Ef., ν Σξηαληαθπιιίδεο θαη δχν Έιιελεο. 

Θεσξψληαο, πξνθαλψο φηη ν Σξηαληαθπιιίδεο ζα ζπλέπξαηηε κε ηα επίζεκα θαη ηνλ Irfan Ef., ν Ζιηάδεο 

δήηεζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ καξσλίηε βνπιεπηή, κε ην πξφζρεκα φηη έηζη ζα εθπξνζσπνχληαλ θαη νη ηξεηο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, θάηη ζπλέβαηλε κέρξη ηφηε. Σν αίηεκά ηνπ φκσο θαηαςεθίζηεθε, θαη απφ δχν έιιελεο 

βνπιεπηέο, ηνπο Υαηδεπξνθφπε θαη Υαηδεγεψξγε. TNA: CO69/37. πλεδξία 2-4-1924. 
68 Σν αίηεκα ηέζεθε αξγφηεξα κε ςήθηζκα, ην νπνίν εγθξίζεθε, κε ηηο αξλεηηθέο ησλ επηζήκσλ κειψλ θαη 
ηελ απνρή ησλ Σνχξθσλ, TNA: CO69/37. πλεδξία 17-2-1925.  
69 TNA: CO69/37. πλεδξία 3-4-1924. 
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ζπλέρηζαλ ηελ αληηπνιηηεπηηθή ηνπο ηαθηηθή θαηαςεθίδνληαο φια ηα πξνηεηλφκελα 

θνλδχιηα ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δληνχηνηο, ζηε ζπλήζε λνκνζεηηθή 

εξγαζία, ζε ζεκαληηθά λνκνζρέδηα, ή ηξνπνπνηήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ έρξεδαλ βειηίσζεο, 

έδηλαλ ηελ έγθξηζή ηνπο ρσξίο νπνηαδήπνηε αληηπαξάζεζε.
70

 

Ζ ζχλνδνο απηή εθηφο ηνπ φηη ήηαλ ζχληνκε, δηεμήρζε ζε δχν πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλεδξίεο: ηελ αξρηθή, δηάξθεηαο δχν κφιηο εκεξψλ, θαη κηα δεπηεξεχνπζα, ε νπνία 

ζπγθιήζεθε ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο εληφο ηνπ Οθησβξίνπ (δηήκεξε), ηνπ Ννεκβξίνπ 

(δηήκεξε) θαη ηνπ Γεθεκβξίνπ (πελζήκεξε). ε απηέο ζπδεηήζεθαλ θπξίσο ηξνπνπνηεηηθά 

λνκνζρέδηα ή ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηζρχνο ελφο λφκνπ. ηηο ζπλεδξίεο ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ κελψλ, ν, εθ ησλ θχξησλ εθπξνζψπσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ν ελεξγφηεξνο 

ησλ επηαδηθψλ, Οδπζζέαο Δπξπβηάδεο αληηθαηαζηάζεθε, χζηεξα απφ ηελ παξαίηεζή ηνπ, 

απφ ηνλ Λεπθνλνηηδηάηε. 

ε κηα εθδήισζε «πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ», ν Ζιηάδεο παξνπζίαζε πξνο έγθξηζε 

ςήθηζκα κε ην νπνίν εθθξαδφηαλ ε ιχπε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζάλαην ηνπ πξψελ 

βνπιεπηή πχξνπ Αξανχδνπ, ην νπνίν εγθξίζεθε νκφθσλα.
71

 Άμηα επίζεο αλαθνξάο είλαη 

ηα ζπρλά ςεθίζκαηα ηα νπνία θαηέζεηαλ νη αηξεηνί βνπιεπηέο κε ζηφρν ηελ εθηακίεπζε 

ρξεκάησλ απφ ην ηακείν πεξηζζεπκάησλ, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζε δηάθνξα ρσξηά.
72

 

πσο ζπλέβε θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ζηα ηέιε ηνπ έηνπο ζπγθιήζεθε 

ζπλεδξία κε θχξην ζθνπφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1925. Με ηελ εηζαγσγή 

ηνπ πξνο ζπδήηεζε δηαθψλεζε κφλν ν Ζιηάδεο, ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο δελ ζα κπνξνχζε λα θέξεη αλάπηπμε ζην λεζί. χκθσλα κε ηνλ έιιελα 

βνπιεπηή, απηφ ζα επηηπγραλφηαλ αλ ε θπβέξλεζε πξνέβαηλε ζε νξηζκέλεο ελέξγεηεο, 

φπσο ηελ ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πςειφβαζκσλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ κηζζψλ ηνπο, ην 

δηνξηζκφ ηζαγελψλ ζε απηέο θαη ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ αγνξψλ γηα ηα πξντφληα ηεο 

Κχπξνπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Αληίζεηα, 

ηα ππφινηπα κέιε ηφληζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηνλ ηζνδπγηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, 

δεηψληαο απμήζεηο ζε νξηζκέλα θνλδχιηα. Σειηθά ν πξνυπνινγηζκφο εγθξίζεθε νκφθσλα, 

χζηεξα απφ επηζεκάλζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ γηα αιιαγέο ή πξνζζήθεο πνπ επηζπκνχζαλ 

λα γίλνπλ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα.
73

  

Λφγσ ηεο επηθείκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο ε ζχλνδνο ζπλερίζηεθε θαη 

θαηά ην 1925. Ήηαλ ε κνλαδηθή θνξά πνπ κηα ζχλνδνο ζπλερηδφηαλ θαη ην επφκελν έηνο, 

                                                             
70 ην ίδην. 
71 TNA: CO69/37. πλεδξία 21-10-1924. 
72 Βι. ελδεηθηηθά ην TNA: CO69/37. πλεδξία 22-10-1924, φπνπ εγθξίζεθαλ νθηψ δηαθνξεηηθά ςεθίζκαηα.  
73 Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ βι. TNA: CO69/37. πλεδξίεο 18 έσο 20-12-1924. 
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δελ ππήξρε δειαδή ζχγθιεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, νχηε θαη ελαξθηήξηα νκηιία 

απφ ηνλ Αξκνζηή. Έηζη, νη εξγαζίεο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπ ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά. 

Οη πξψηεο ζπλεδξίεο δηεμήρζεθαλ ζηα κέζα ηνπ Φεβξνπαξίνπ, κε ζηφρν θπξίσο ηελ 

έγθξηζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

πεξηζζεπκάησλ, πνπ εγθξίζεθαλ νκφθσλα θαη κε ειάρηζηεο παξαηεξήζεηο.
74

 πλεδξίεο 

έγηλαλ θαη αξγφηεξα, αθφκα θαη θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, νπφηαλ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε πξνο έγθξηζε δηάθνξα 

λνκνζρέδηα, ηα νπνία εγθξίζεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νκφθσλα.
75

 Βέβαηα ε πξάμε ηεο 

Κπβέξλεζεο γηα εηζαγσγή πξνο «κειέηε» λνκνζρεδίσλ ζε έλα πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ 

αθφκε θαη ηα κέιε αλαγλψξηδαλ φηη ε ζεηεία ηνπο είρε ιήμεη, φπσο έδεηρλαλ κε ηελ 

πεληρξή ηνπο παξνπζία ζηηο ζπλεδξίεο, θαη ελψ παξάιιεια, νη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο δελ 

ηχγραλαλ ηεο ζηήξημεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ, ήηαλ λφκηκε, αθνχ επίζεκα ην 

πκβνχιην δηαιχζεθε ηελ 1
ε 

επηεκβξίνπ 1925, αιιά δελ ήηαλ εζηθή. Τπήξρε βέβαηα ην 

ειαθξπληηθφ φηη νξηζκέλα απφ ηα λνκνζρέδηα ήηαλ επείγνληα, φπσο νη πξνυπνινγηζκνί 

αιιά θαη νη λνκνζεζίεο γηα ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. Δληνχηνηο, εγθξίζεθαλ θαη άιια 

λνκνζρέδηα, ή θαη ςεθίζκαηα γηα δηάζεζε ρξεκάησλ, ηα νπνία δελ ήηαλ αλαγθαία ή 

επείγνληα.  

πκπεξαζκαηηθά, ε λνκνζεηηθή πεξίνδνο 1922-1925, ήηαλ αξθεηά ηδηφκνξθε, ζην 

πιαίζην ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ησλ θνζκνγνληθψλ αιιαγψλ πνπ έθεξε ε 

αλάδπζε ηεο θεκαιηθήο Σνπξθίαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε ππναληηπξνζψπεπζε ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, είηε ιφγσ ηεο «αληηδξαζηηθήο 

πνιηηηθήο» ηεο απνρήο, πνπ απέηπρε ζηελ πξάμε, είηε κε ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, πνπ 

πξνήιζαλ απφ κηα δηαδηθαζία κε ειάρηζηε πξνζέιεπζε ςεθνθφξσλ ζηηο θάιπεο. Παξά ην 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ, εληνχηνηο, αθνινπζψληαο αξρηθά 

ηελ πνιηηηθή ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο, έζεζαλ ηφζν ην αίηεκα γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ 

ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, φζν θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, πξνρσξψληαο 

θαη ζε αλαθνξέο ζην ελσηηθφ αίηεκα. Δπηπξφζζεηα, νη πην δηεθδηθεηηθνί απφ απηνχο (Ο. 

Δπξπβηάδεο θαη Ζ. Ζιηάδεο) ηήξεζαλ ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζηελ έγθξηζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ, δεηψληαο ηε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ πςειφβαζκσλ βξεηαλψλ 

ππαιιήισλ θαη ηε δηάζεζε κεγαιχηεξσλ πνζψλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα. Παξά ηηο ζπρλέο 

παξεκβάζεηο ηνπο, φκσο, νη λένη αξηζκεηηθνί ζπζρεηηζκνί δελ ηνπο επέηξεπαλ λα δξάζνπλ 

δηαθνξεηηθά, αθνχ νη δχν καξσλίηεο, φπσο θαη ν Οζσκαλφο Irfan Ef., ζπάληα δελ 

ππνζηήξηδαλ ηελ Κπβέξλεζε. Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο απφ 

                                                             
74 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 12 κέρξη 17-2-1925. 
75 Οη ζπλεδξίεο δηεμήρζεθαλ ζηηο 19 θαη 20-3, 25, 27΄κέρξη 29-4, 1-5, 17-6-1925. Βι. TNA: CO69/37. 
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ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη δξνχζαλ θαηά βνχιεζε, επεξέαζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

σο ζψκα. Οχησο ή άιισο, ν ειιεληθφο ηχπνο εμαπέιπε ελαληίνλ ηνπο δξηκχηαηεο 

θαηεγνξίεο, φρη ηφζν γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο, αιιά γηα ην γεγνλφο φηη, ζπκκεηέρνληαο ζην 

πκβνχιην, ηνπ πξνζέδηδαλ κηα επίπιαζηε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, θαη λνκηκνπνηνχζαλ, 

κε ηελ παξνπζία ηνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπ. Μεησηηθνί ραξαθηεξηζκνί, φπσο «βνπιεπηηθή 

αγέιε», «βνπιεθφξνη - νιεηήξεο ηεο θππξηαθήο ππνζέζεσο»
76

 ή θαη πνιχ βαξχηεξνη ήηαλ 

ζπρλνί, φπσο θαη ε απαίηεζε ηηο παξαηηήζεηο ηνπο, ζηελ νπνία πξνρψξεζε ν πην 

δξαζηήξηνο θαη ηθαλφο απφ απηνχο, ν Οδπζζέαο Δπξπβηάδεο. Απφ ηελ άιιε, νη νζσκαλνί 

βνπιεπηέο επέιεμαλ δχν δηαθνξεηηθέο πνξείεο. Ο κελ Irfan Ef. ζπλεξγαδφηαλ απφιπηα κε 

ηελ Κπβέξλεζε, ελψ πνιιέο θνξέο δηθαηνινγνχζε ν ίδηνο ηηο πξάμεηο ηεο. Απφ ηελ άιιε, ν 

Eyioub, επεδίσθε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο γηα ηελ 

εηζαγσγή κέηξσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ λεζηνχ, κε ηνπο δπν νκνεζλείο 

βνπιεπηέο ζπρλά λα έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε. Ήηαλ απφιπηα θπζηνινγηθά κε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, θαη παξά ηελ αληηπνιηηεπηηθή πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ βνπιεπηψλ, λα πεηχρεη ε 

θπβέξλεζε ηελ ςήθηζε δχν ζεκαληηθψλ λνκνζρεδίσλ, ζρεηηθψλ κε ηνπο θνηλνηάξρεο θαη 

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, πνπ επέθεξαλ πιήγκα ζηελ επηξξνή ηεο παξαδνζηαθήο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ ειεπζεξηψλ φισλ ησλ Κππξίσλ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 «Οη ακεηαλφεηνη» θαη «Έζησ θαη ηψξα», εθ. Πάθνο, 10-4-1924 θαη 8-5-1924. 
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14. Ζ πνξεία πξνο ηε ζύγθξνπζε: νη ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο πεξίνδνη 1925-1931 

 

Οη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηεο πεξηόδνπ 

 Σν λέν ζχληαγκα πνπ παξαρσξήζεθε ηνλ Μάην 1925 πξνλννχζε ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ειιήλσλ θαη ησλ επηζήκσλ κειψλ, φπσο θαη ηελ αχμεζε ησλ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ. Πέξαλ ησλ δηαδηθαζηηθψλ αιιαγψλ, ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1925 θαη 

1930, εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά πξνζσπνπαγείο θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί, ελψ ηελ 

παξνπζία ηνπο, έθαλαλ θαη ππνςήθηνη ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Κχπξνπ (ΚΚΚ).
1
 

 πγθεθξηκέλα, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

ζηελ πνιηηηθή ζθελή ν δάζθαινο θαη δηθεγφξνο Γεψξγηνο Υαηδεπαχινπ, ν νπνίνο, αξρηθά, 

κέζσ ηνπ «Παλεξγαηηθνχ πιιφγνπ» πνπ ίδξπζε ζηε Λεπθσζία θαη πξνήδξεπε απφ ην 

1920, πξνσζνχζε ηηο θηιεξγαηηθέο θαη θηιαγξνηηθέο ζέζεηο πνιηηηθέο ηνπ, ρσξίο λα 

απνξξίπηεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Σνχξθνπο θαη ζηαδηαθά πξνρψξεζε 

ζηε ζχγθξνπζε θαη απνδφκεζε ησλ παιηψλ πνιηηεπηψλ. Ηδέεο πνπ πηνζέηεζε θαη ζην 

θφκκα πνπ ίδξπζε κε ηελ νλνκαζία «Λατθφ Κφκκα» θαη παξνπζίαδε κέζσ ηεο εθεκεξίδαο 

Ζ Λατθή (1925-1926) (κεηέπεηηα Νέα Λατθή). Σν θφκκα παξέκεηλε πξνζσπνπαγέο, ελψ 

θαηαζηαηηθφ ή θνκκαηηθά φξγαλα δελ ππήξραλ.
2
  

Μηα αλάινγε πεξίπησζε ήηαλ ν Κπξηαθφο Π. Ρσζζίδεο, πνπ είρε ήδε θάλεη 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηφζν κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ Α΄ 

Αγξνηηθνχ πλεδξίνπ ζην Λεπθφλνηθν, ηνλ Απξίιην 1924, φζν θαη γηα ηελ απνηπρεκέλε 

εθινγηθή ηνπ πξνζπάζεηα γηα θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Ο. Δπξπβηάδε ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα. ηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ 1925, εμάιινπ, δηνξγάλσζε ην Β΄ Αγξνηηθφ 

πλέδξην ζηε Λεπθσζία, ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηάο 

ηνπ, πνπ αθνινχζεζε. ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ θαη ε ίδξπζε «Αγξνηηθνχ 

Κφκκαηνο», νη πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθαλ ηνλ ίδην ρξφλν ζε εηδηθφ 

ηφκν, ελέξγεηεο πξσηνθαλείο γηα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ.
3
 Αλ θαη αλαγλψξηδε σο 

θχξηα επηδίσμε ηνλ αγψλα γηα ηελ έλσζε, εληνχηνηο ζεσξνχζε φηη έπξεπε λα ζπλδπάδεηαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο ηάμεο, 
4
 απφςεηο πνπ 

                                                             
1 Γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ πξψησλ θνκκνπληζηψλ, πνπ νδήγεζαλ θαη ζηελ εμνξία ηνπ γηαηξνχ Νίθνπ 

Γηαβφπνπινπ, επηθεθαιήο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λεκεζνχ βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 247-

248.   
2 Α. Κνπδνπλάξεο, Βηνγξαθηθφλ, φ.π., ζζ. 657-658, Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζει. 247, Μηράιεο Αηηαιίδεο, 

«Σα θφκκαηα ζηελ Κχπξν (1878-1955)», Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζει. 137, Y. Katsourides, 

The History, φ.π., ζζ. 82-84.   
3 Κπξηαθφο Παχινπ Ρσζζίδεο, Ζ πνιηηηθή ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο. Βάζεηο-θνπνί-Σαθηηθή, Ακκφρσζηνο 

1925. Γηα ην Αγξνηηθφ Κφκκα θαη ηελ ίδξπζή ηνπ θαη βι. Y. Katsourides, ζην ίδην, ζζ. 75-82. 
4 Γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ απφςεηο βι. γεληθά Κπξηαθφο Παχινπ Ρσζζίδεο, Αξραί θαη θαηεπζχλζεηο ηεο 
θππξηαθήο πνιηηηθήο, Λεπθσζία 1921. Γηα κηα ζχληνκε βηνγξαθηθή παξνπζίαζε, βι. Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο, 

«Ο Καξπαζίηεο δηθεγφξνο θαη πνιηηεπηήο Κπξηαθφο Π. Ρσζζίδεο. Μηα πξψηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο 
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παξνπζίαδε θαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ, Γεκηνπξγία, πνπ θπθινθφξεζε κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 

1926 θαη Οθησβξίνπ 1929.
5
       

 Αμηνζεκείσην είλαη πάλησο ην γεγνλφο φηη, ελψ ε έλσζε παξέκελε σο ζηφρνο, ε 

πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο εθινγέο, ζηα πξνεθινγηθά ηνπο πξνγξάκκαηα 

επηθεληξψλνληαλ ζε ηξφπνπο επίιπζεο θπξίσο ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, γηλφηαλ απνδεθηή θαη κηα ιχζε απηνλνκίαο, σο πξνζσξηλήο ιχζεο, 

κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο έλσζεο. Ήηαλ κηα κεηαβνιή πνπ δελ ήηαλ άζρεηε κε ην πιήγκα 

πνπ επέθεξε ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηνλ θππξηαθφ αιπηξσηηζκφ. 

Ζ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία πνπ πξνεγήζεθε ησλ εθινγψλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζνξπβψδεο. Πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ νη ππνςήθηνη 

βνπιεπηέο, νξγαλψζεθαλ πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη πεξηνδείεο ζηα ρσξηά. Ζ 

ζκίθξπλζε ησλ εθινγηθψλ δηακεξηζκάησλ έδηλε πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιηηεπηέο λα 

επηζθέπηνληαη ηα ρσξηά θαη λα αλαιχνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ελψπηνλ ησλ ςεθνθφξσλ 

ηνπο.
6
     

Οη εθινγέο πνπ πξνθεξχρζεθαλ γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1925, κεηά απφ κηα 

πεληαεηία «πνιηηηθήο ζηαζηκφηεηαο», ιφγσ ηεο απνρήο, ήηαλ ζεκαληηθέο. Ζ αχμεζε ησλ 

εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ ζε δψδεθα νδήγεζε ζε ακθίξξνπεο πξνεθινγηθέο αλακεηξήζεηο, 

ζπλήζσο αλάκεζα ζε παιαηνχο θαη λεφηεξνπο πνιηηεπηέο, κε πςειή πξνζέιεπζε ζηηο 

θάιπεο, αθνχ ζηηο επηά απφ ηηο έλδεθα εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζπκκεηείρε ζηηο εθινγέο 

πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 70%, ελψ ζπλνιηθά ςήθηζαλ νη δχν ζηνπο ηξεηο εγγεγξακκέλνπο 

ςεθνθφξνπο (66,1%).
7
 

Δθινγηθέο αλακεηξήζεηο έγηλαλ ζηηο έλδεθα απφ ηηο δψδεθα εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, 

αθνχ ν έκπνξνο Λνπθήο Πηεξίδεο εθιέρζεθε ρσξίο αλζππνςήθην ζηελ αλαηνιηθή 

πεξηθέξεηα Λάξλαθαο.
8
 Δθιέρζεθαλ, ν δηθεγφξνο ηαχξνο ηαπξηλάθεο αληί ηνπ 

Γεψξγηνπ Μαξθίδε, κέινπο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Λεπθσζίαο, ελψ ζηελ Οξεηλή επαλεμειέγε ν Υαηδεεπηχρηνο Υαηδεπξνθφπεο, ν κφλνο απφ 

ηνπο Δπηαδηθνχο πνπ επηβίσζε, ππεξηζρχνληαο ηνπ παιαηνχ πνιηηεπηή Θενθάλε 

Θενδφηνπ. ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Μφξθνπ-Λεχθαο εθιέρζεθε ν Γεψξγηνο 

Υαηδεπαχινπ κε αξθεηή δηαθνξά απφ ηνλ Νενπηφιεκν Παζράιε. ηελ  Κεξχλεηα 

                                                                                                                                                                                         
δξάζεο ηνπ», Καξπαζία, Πξαθηηθά Α΄ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ «Δηο γελ ησλ Αγίσλ θαη ησλ Ζξψσλ», 

Λεκεζφο 2010, ζζ. 295-312. 
5 Αλδξέαο Κ. νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ, πεξίνδνο Γ΄, 1914-1931, κέξνο Β΄, 

Λεπθσζία 2006, ζζ. 921-922. 
6 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 248-251. 
7 ην ίδην, ζει. 252. 
8 εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθινγή ηνπ δηεδξακάηηζε θαη ε δξάζε ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ηνπ, 
ηδηαίηεξα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Σακηεπηεξίνπ Λάξλαθαο, ηνπ νπνίνπ δηεηέιεζε θαη δηεπζπληήο, βι. ΗΑΣΚ, 

Σξάπεδα Λάξλαθνο (ΣΡΛ), ΗΗ. Γηνίθεζε, 1. Μεηξψα Γηεπζπληψλ (1926-1935). 
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εθιέρζεθε ν πξψελ δήκαξρνο Υξηζηφδνπινο Φηεξφο ππεξηζρχνληαο ηνπ πξψελ βνπιεπηή 

Γεκνζζέλε εβέξε θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ άββα Υξίζηε. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ, 

ζηηο αξρέο ηνπ 1928, ηε ζέζε ηνπ θαηέιαβε ν εβέξεο, ρσξίο αλζππνςήθην
9
. ηελ 

Ακκφρσζην εθιέγεθε ν δήκαξρνο θαη πξψελ βνπιεπηήο Γεψξγηνο Δκθηεηδήο, έλαληη ησλ 

δηθεγφξσλ Μηιηηάδε ηαθαιιή θαη Αγαζάγγεινπ Παπαδφπνπινπ, ζηε Μεζανξία-

Καξπαζία ν Κπξηαθφο Ρσζζίδεο ππεξίζρπζε ηνπ επηαδηθνχ βνπιεπηή Ησάλλε Φσηηάδε κε 

κεγάιε δηαθνξά, φπσο θαη ν κεηξνπνιίηεο Νηθφδεκνο Μπισλάο ηνπ επίζεο επηαδηθνχ, 

Αρηιιέα Σηγγηξίδε ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Λάξλαθαο. ηε Λεκεζφ ν λένο 

δηθεγφξνο Παλαγηψηεο Καθνγηάλλεο ππεξίζρπζε ησλ πξψελ βνπιεπηψλ Δπγέληνπ 

Εήλσλνο θαη Λάκπξνπ Υξηζηνδνχινπ (επηαδηθνχ), ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Απδήκνπ - 

Κνηιαλίνπ εθιέγεθε ν πξψελ βνπιεπηήο Μηραήι Μηραειίδεο, έλαληη ηνπ Δπέιζνληα 

Πηηζηιιίδε θαη ηνπ Νηθφιανπ νισκνχ. ηελ Πάθν, ν ηζρπξφο παξάγνληαο, πξψελ 

βνπιεπηήο θαη δήκαξρνο Νεφθπηνο Νηθνιαΐδεο εηηήζεθε απφ ην λεαξφ δηθεγφξν ηέιην 

Παπιίδε, αιιά, κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ δεχηεξνπ σο Γεληθνχ Δηζαγγειέα ζηηο αξρέο 1928, 

θαηέιαβε ηελ έδξα ρσξίο αλζππνςήθην
10

. ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Υξπζνρνχο – 

Κεινθεδάξσλ, ν αδειθφο ηνπ εγέηε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο Γ. Υαηδεπαχινπ, Φαίδσλαο 

Ησαλλίδεο ππεξίζρπζε ηνπ δεκάξρνπ Πάθνπ Νηθφιανπ Νηθνιαΐδε θαη ηνπ ηζρπξνχ 

παξάγνληα ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο, Υξηζηφδνπινπ Παπαληθφπνπινπ.
11

 

Αιιαγέο ππήξμαλ θαη ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο ζέζεηο ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ. 

ηελ Λεπθσζία-Κεξχλεηα, κεηά ην ζάλαην ηνπ Irfan, ν λένο εθπξφζσπνο ηνπ Evkaf 

Mehmed Munir εθιέγεθε κε κεγάιε δηαθνξά.
12

 Ο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Irfan, ζην Evkaf, 

θαη ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ζα ζπλέρηδε ηελ πνιηηηθή ηεο άλεπ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο Βξεηαλνχο, ελψ, φπσο αλαθέξεη ν Α. Nevzat, ε επηινγή ηνπ έγηλε απφ ηνλ Αξκνζηή 

Μ. Stevenson.
13

 ηε Λάξλαθα-Ακκφρσζην, φπνπ ππήξραλ ηέζζεξεηο ππνςήθηνη, 

εθιέρζεθε ν Mahmoud Djelaledin,
14

 ελψ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ 

εθιέρζεθε μαλά ν πξψελ βνπιεπηήο Eyioub Mousa, ππεξηζρχνληαο δχν αλζππνςεθίσλ 

ηνπ.
15

  

Οη πιείζηεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θχιεζαλ ήξεκα, ρσξίο βέβαηα λα 

απνθεπρζνχλ θαηαγγειίεο γηα δσξνδνθίεο αιιά θαη ε ρξήζε δηαθφξσλ λέσλ κέζσλ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ςεθνθφξσλ, φπσο ε επηζηξάηεπζε νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα 

                                                             
9 KAK: SA1:1664/1927. Hart-Davis πξνο Nicholson, Κεξχλεηα 1-2-1928. 
10 KAK: SA1:1609/1927. Fluery πξνο Nicholson, Πάθνο 1-2-1928. 
11

 Γηα ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 252-261. 
12 KAK: SA1:679/1925. Hart-Davis πξνο Fenn, Λεπθσζία 14-10-1925. 
13 A. Nevzat, Nationalism, φ.π., ζζ. 282-283. πσο αλαθέξεη ν Nevzat, ε επηινγή έγηλε ζηελ θεδεία ηνπ 

Irfan.  
14 KAK: SA1:680/1925. Popham πξνο Fenn, Λάξλαθα 12-10-1925. 
15 KAK: SA1:681/1925. Surridge πξνο Fenn, Λεκεζφο 10-10-1925.  
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εθινγηθά θέληξα. Απφ ηελ άιιε, απφ ην απνηέιεζκα έκεηλε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο ν 

Αξκνζηήο, αθνχ απέηπραλ λα εηζέιζνπλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζεκαληηθνί 

ππνζηεξηθηέο ηνπ ελσηηθνχ θηλήκαηνο, φπσο νη εβέξεο, Θενδφηνπ θαη Παζράιεο, ελψ ε 

επαλεθινγή ηνπ επηαδηθνχ Υαηδεπξνθφπε ζήκαηλε ηελ ήηηα ηεο αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Πξσηνπαπάο.
16

  

 Δμίζνπ ζεκαληηθέο απφ πνιηηηθήο άπνςεο ήηαλ θαη νη αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο 

ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνηιαλίνπ-Απδήκνπ, πνπ πξνθεξχρζεθαλ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 

1930, κεηά ην ζάλαην ηνπ Μηραήι Μηραειίδε. ε απηέο, έζεζαλ ππνςεθηφηεηα ηξία 

πξφζσπα, ν πηφο ηνπ απνβηψζαληνο, Ζξάθιεο, πνπ εθιέρζεθε κε κεγάιε δηαθνξά, θαη νη 

Δπέιζσλ Πηηζηιιίδεο θαη Κσλζηαληίλνο Γξάθνο.
17

 Ο Μηραειίδεο παξφηη εθιέρζεθε δελ 

παξαθάζηζε ζε θακηά ζπλεδξία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ ιίγν αξγφηεξα απηφ 

δηαιχζεθε, φκσο ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ε ππνςεθηφηεηα ηνπ Κ. Γξάθνπ 

ζηεξίρηεθε απφ ην ΚΚΚ, πνπ είρε ηδξπζεί ην 1926.
18

 

 Σν λέν θφκκα ήηαλ ην πξψην πνπ ζηεξηδφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, είρε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη θαηαζηαηηθφ. Σν πξφγξακκά ηνπ εθηφο απφ ηα επαλαζηαηηθά 

ζνζηαιηζηηθά αηηήκαηα, πεξηιάκβαλε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, θαη 

ηελ παξαρψξεζε επξχηεξσλ εμνπζηψλ ζε απνθιεηζηηθά αηξεηφ Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, ην 

νπνίν ζα ήιεγρε θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δμνπζία. Γξήγνξα φκσο βξήθε απέλαληί ηνπ ηφζν 

ηελ Δθθιεζία θαη ηνπο αζηνχο πνιηηεπηέο, ιφγσ ησλ θνκκνπληζηηθψλ ηνπ δηαθεξχμεσλ,
19

 

φζν θαη ηελ ίδηα ηελ Κπβέξλεζε, αθνχ ε ζπγθέληξσζε πνζνζηνχ 15% απφ ηνλ Κ. Γξάθν 

ηελ έζεζε ζε εγξήγνξζε.
20

   

 Παξάιιεια, ηφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ άξρηζε λα πιήηηεη θαη ηελ Κχπξν, φζν 

θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Κπβέξλεζεο λα επέκβεη ζε επαίζζεηνπο ηνκείο γηα ηηο δχν 

θνηλφηεηεο, φπσο ήηαλ ε Δθπαίδεπζε, ε επηβνιή ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ Evkaf, νδήγεζαλ ηνπο έιιελεο πνιηηεπηέο λα ζθιεξχλνπλ ηε ζηάζε ηνπο θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ πξσζππνπξγία ηεο Διιάδαο, 

λα επαλαθέξνπλ ην ελσηηθφ αίηεκα. Παξφηη ππήξραλ θαη θσλέο πνπ επηζπκνχζαλ κηα πην 

κεηξηνπαζή ζηάζε απέλαληη ζηε Βξεηαλία, δεηψληαο λα ηεζεί παξάιιεια κε ηελ έλσζε 

θαη πηζαλή απηνλνκία, ε Πξεζβεία πνπ απνζηάιεθε ζην Λνλδίλν ηνλ επηέκβξην 1929, 

                                                             
16 Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζζ. 262-263. Ο Γηάλλεο Λέθθεο, Οη Ρίδεο. Ηζηνξηθή Μειέηε, Λεκεζφο 1984, ζει. 

122, απφ ηα πξψηα ζηειέρε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Κχπξνπ (ΚΚΚ) αλαθέξεη φηη νη εθινγέο 

επεξεάζηεθαλ θαη απφ ηε δξάζε ησλ πξσηνπφξσλ θνκκνπληζηψλ, κέζσ δηαθσηηζηηθψλ θπιιαδίσλ. 
17 KAK: SA1:805/1930. Browne πξνο Henniker-Heaton, Λεκεζφο 17-6-1930. 
18

 Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΚΚΚ βι. ην βηβιίν ηνπ Γ. Λέθθεο, Οη Ρίδεο, φ.π., Y. Katsourides. The History, φ.π., Ρ. 

Καηζηανχλεο, Ζ Γηαζθεπηηθή, φ.π., ζζ. 31-34.  
19 Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 271-277, Φίιηππνο Κάξακπνη, «Ζ ζέζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο Διιάδνο απέλαληη ζην Κππξηαθφ ηελ επνρή ηεο βεληδειηθήο “κπνπξδνπαδίαο”, 1925-1931», ζην Γ. 
Καδακίαο – Π. Παπαπνιπβίνπ (επ.), Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο, φ.π., ζζ.167-169. 
20 Β. Πξσηνπαπάο, ζην ίδην, ζζ. 290-291. 
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παξέδσζε ζην ππνπξγείν Απνηθηψλ ππφκλεκα πνπ δεηνχζε κφλν ηελ έλσζε. ηα πιαίζηα 

απηά, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ζπζηάζεθε θαη ε «Δζληθή Οξγάλσζε Κχπξνπ», κε ζηφρν ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο.
21

    

Οη εθινγέο ηνπ 1930 θηλήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο πξνεγνχκελεο. Ο 

αληαγσληζκφο ζηηο πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ήηαλ έληνλνο θαη νδήγεζε ζε 

αληηπαξαζέζεηο θαη πξνζθπγέο θαηά ηνπ θχξνπο ησλ εθινγψλ. ε νξηζκέλεο άιιεο φκσο, ε 

ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα ηνπ απεξρφκελνπ βνπιεπηή απέηξεπε ηελ ακθηζβήηεζή ηνπ απφ 

άιιν ππνςήθην. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο, πνπ επαλεθιερζήθαλ ρσξίο αλζππνςήθηνπο, ήηαλ ν 

ηαχξνο ηαπξηλάθεο ζηε Λεπθσζία θαη ν Κπξηαθφο Ρσζζίδεο ζηε Μεζανξία-Καξπαζία.   

ηηο ππφινηπεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, 27 ππνςήθηνη δηεθδίθεζαλ ηηο δέθα ζέζεηο. 

ην εθινγηθφ δηακέξηζκα Οξεηλήο, ν κεγάινο εηηεκέλνο ησλ πξνεγνχκελσλ εθινγψλ 

Θενθάλεο Θενδφηνπ εθιέρζεθε κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνλ Γεψξγην Μαξθίδε. ηε 

Μφξθνπ-Λεχθα, ν εγέηεο ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο», Γεψξγηνο Υαηδεπαχινπ έραζε απφ ην 

δηθεγφξν Αληψλην Σξηαληαθπιιίδε, κέζα ζε θιίκα πφισζεο. ηελ Κεξχλεηα ν 

Γεκνζζέλεο εβέξεο επαλεθιέγεθε άλεηα απέληαληη ζηνλ γηα ηξίηε θνξά, ππνςήθην 

άββα Υξίζηε θαη ηνπ Κψζηα Φηεξνχ, γηνπ ηνπ πξψελ βνπιεπηή θαη δεκάξρνπ Κεξχλεηαο, 

Υξηζηφδνπινπ. ηελ Ακκφρσζην ηε ζέζε δηεθδίθεζε ν δηθεγφξνο Μηιηηάδεο ηαθαιιήο, 

ππνςήθηνο θαη ην 1925, ν αδειθφο ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Γεψξγηνο Μπισλάο θαη ν 

Γεψξγηνο Μπαξηάθεο, κε ηνλ πξψην λα εθιέγεηαη κε κηθξή δηαθνξά. ηελ αλαηνιηθή 

Λάξλαθα, ν παιαηφο πνιηηεπηήο Δπάγγεινο Υαηδεησάλλνπ έραζε απφ ην δηθεγφξν 

Γεψξγην Αξαδηππηψηε, ζε θιίκα αληηπαξάζεζεο. Αληίζεηα, ζηε Γπηηθή Λάξλαθα, ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ ππεξίζρπζε κε ηεξάζηηα δηαθνξά ηνπ θνκκνπληζηή ππνςεθίνπ 

Βαζίιε Ησαλλίδε. ηε Λεκεζφ, ν παιαηφο πνιηηεπηήο Νηθφιανο Κι. Λαλίηεο, ν νπνίνο δελ 

είρε δηθαίσκα λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο, εθιέρζεθε κε κεγάιε 

δηαθνξά απφ ηνπο ηξεηο αλζππνςεθίνπο ηνπ, Δπέιζνληα Πηηζηιιίδε, Παξαζθεπά Μαλψιε 

θαη ηνλ θνκκνπληζηή Πέηξν Οδηάηε. Σελ ππνςεθηφηεηά ηνπ έζεζε θαη πάιη ν 

θνκκνπληζηήο Κψζηαο Γξάθνο ζηελ πεξηθέξεηα Απδήκνπ-Κνηιαλίνπ, κε αλζππνςεθίνπο 

ηνπο Γεκήηξε Νηθνιαΐδε, Ζξφδνην Μνδηλφ θαη ηνλ δηθεγφξν Φεηδία Κπξηαθίδε, γην ηνπ 

παιαηνχ πνιηηεπηή Ησάλλε, ν νπνίνο θαη εθιέρζεθε κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. ηελ Πάθν ππνςεθηφηεηα έζεζαλ ν εγνχκελνο Κχθθνπ Κιεφπαο, ν 

θνκκνπληζηήο νθνθιήο Υαξαιάκπνπο θαη ν δηθεγφξνο Υξηζηφδνπινο Γαιαηφπνπινο, ν 

νπνίνο θαη εθιέρζεθε κε κφιηο 28 ςήθνπο δηαθνξά απφ ηνλ πξψην. Σέινο, ζηελ 

πεξηθέξεηα Υξπζνρνχο-Κεινθεδάξσλ, ν δηθεγφξνο Υαξάιακπνο Νηθνιαΐδεο ππεξίζρπζε 

ηνπ κέρξη πξφηηλνο βνπιεπηή Φεηδία Ησαλλίδε. 

                                                             
21 G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 198-379. 
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Ζ έληαζε ηνπ πξνεθινγηθνχ αγψλα δηαθάλεθε θαη απφ ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο 

νξηζκέλσλ εηηεκέλσλ. Ο Υαηδεπαχινπ, ν νπνίνο θαηεγφξεζε ηνλ Σξηαληαθπιιίδε γηα ηε 

ρξήζε αζέκηησλ κέζσλ θέξδηζε ηελ έλζηαζε αιιά θαη ηελ εθινγή, αθνχ ν δεχηεξνο 

παξαδέρζεθε ηε ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ απφ νξηζκέλνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ θαη αξλήζεθε 

λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο. ην Αλψηαην Γηθαζηήξην πξνζέθπγαλ θαη 

νξηζκέλνη ππνζηεξηθηέο ηνπ αλζππνςήθηνπ ηνπ Θενδφηνπ, Γ. Μαξθίδε, γηα πιεκκειή 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Δθφξνπ Δθινγήο, ρσξίο επηηπρία. Έλζηαζε ππέβαιε θαη ν 

εγνχκελνο Κχθθνπ ππνζηεξίδνληαο φηη ε θάιπε ηνπ εθιεγέληνο Υ. Γαιαηφπνπινπ ήηαλ 

ειαηησκαηηθή, θεξδίδνληαο ηε δίθε. Δληνχηνηο, ν Κιεφπαο δελ δηεθδίθεζε ηελ εθινγή ηνπ 

ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο, ηηο νπνίεο θέξδηζε ν Γαιαηφπνπινο, ππεξηζρχνληαο ηνπ 

ιφγηνπ θαη δηθεγφξνπ Λνΐδνπ Φηιίππνπ.
22

  

Άμηα αλαθνξάο είλαη ε ζπκκεηνρή, γηα πξψηε θνξά ζε νξγαλσκέλε βάζε, 

ππνςεθίσλ πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην ΚΚΚ. Οη ηέζζεξεηο ππνςήθηνη (Γξάθνο, Ησαλλίδεο, 

Οδηάηεο, Υαξαιάκπνπο) θαηέβεθαλ κε ην πνιηηηθφ πξφγξακκα ηνπ θφκκαηφο ηνπο, ηελ 

«πιήξε αλεμαξηεζία ηεο Κχπξνπ απφ ην βξεηαληθφ ηκπεξηαιηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

εξγαην-αγξνηηθήο θπβέξλεζεο εληφο ηεο πην γεηηνληθήο Γεκνθξαηηθήο νβηεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο». Παξά ηελ γεληθή πνιεκηθή πνπ αζθήζεθε ζην θφκκα, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζεσξήζεθε επηηπρήο.
23

      

ηηο εθινγέο γηα ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

ιφγσ ησλ αληηπαξαζέζεσλ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

κεηξηνπαζψλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ. Ζ δξάζε ηνπ ηνχξθνπ πξφμελνπ ζην λεζί ήηαλ 

θαηαιπηηθή, αθνχ, ζε κηα θνηλσλία πνπ κπνξνχζε λα αθνκνηψζεη επθνιφηεξα ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ Σνπξθία απφ ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι,
24

 θαηάθεξε λα 

αλαπηχμεη ηελ εζληθή ζπλείδεζε ησλ ηνχξθσλ θαηνίθσλ,
25

 θαη λα επεξεάζεη θαη ηηο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Έηζη, θαηάθεξε λα πιήμεη ην θαηεζηεκέλν, πνπ εθπξνζσπείην 

απφ ην Evkaf θαη ηνπο ινηπνχο ζξεζθεπηηθνχο ζεζκνχο. Γελ είλαη ήηαλ ηπραία ε 

θαηαγγειία ελφο λεαξνχ δηθεγφξνπ θαηά ηνπ βνπιεπηή θαη εθπξφζσπνπ ηνπ Evkaf, 

Mehmet Munir, γηα πνιπζεζία.
26

  

Ζ επηηπρία ησλ λέσλ δπλάκεσλ έλαληη ηεο παιαηάο ηάμεο ήηαλ ζεκαληηθή, αθνχ, 

απφ ηνπο κέρξη ηφηε βνπιεπηέο, κφλν ν Eyioub Moussa επαλεθιέγεθε ζηελ εθινγηθή 

                                                             
22 Γηα ηηο εθινγέο, ηε ζπκκεηνρή θαη ηα απνηειέζκαηα βι. Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζζ. 293-306.  
23

 Y. Katsourides, The History, φ.π., ζζ. 167-169, Β. Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή, φ.π., ζει. 291.  
24 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επθνιία κε ηελ νπνία εηζήρζεθε ε λέα ηνπξθηθή γξαθή κε ην ιαηηληθφ αιθάβεην. 

Βι. Ησάλλεο Θενραξίδεο, «Οη Σνπξθνθχπξηνη ζηνλ ηνπξθηθφ ηχπν (1928-1945)», Δπεηεξίδα Κέληξνπ 

Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 9, Λεπθσζία 2010,  ζει 322. 
25 Βι. ηελ αληαπφθξηζε ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδα Cumhuriet, 4-12-1930, ζην ίδην, ζει. 328.  
26 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζει. 440. 
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πεξηθέξεηα Λεκεζνχ-Πάθνπ, θεξδίδνληαο ηνλ αλζππνςήθηφ ηνπ, ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θαη πξψελ βνπιεπηή Ahmed Said κε ειάρηζηε δηαθνξά, αιιά θαη ηνλ Ahmed Houlousi. 

Αληίζεηα, ζηηο άιιεο πεξηθέξεηεο εθιέρζεθαλ λέα πξφζσπα, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηνπ 

ηνχξθνπ πξνμέλνπ: ζηε δεχηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα, ν δηθεγφξνο Mehmed Zekia 

Kouselli εθιέρζεθε ρσξίο εθινγέο, αθνχ ηειεπηαία ζηηγκή απνρψξεζε ν σο ηφηε 

βνπιεπηήο Djelaledin, ελψ ζηελ Λεπθσζία-Κεξχλεηα ν δάζθαινο θαη επηρεηξεκαηίαο 

Misirlizade Necati Mehmed ππεξίζρπζε ηνπ αλζππνςεθίνπ ηνπ, πξψελ βνπιεπηή, 

εθπξφζσπνπ ηνπ Evkaf θαη ζεκαληηθνχ παξάγνληα, Mehmet Munir, κε ζεκαληηθή 

δηαθνξά. Ζ λίθε ηνπ Necati ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ απηή επηηεχρζεθε επί ηνπ 

θχξηνπ εθπξνζψπνπ ηεο βξεηαλνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο, φπσο αλαγλψξηζε θαη ν Storrs,
27

 

αιιά θαη ηζρπξφηεξνπ Σνχξθνπ ηελ πεξίνδν εθείλε, αθνχ, εθηφο απφ ηε ζέζε ζην 

Ννκνζεηηθφ, ήηαλ κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ.
28

  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, εθηφο ηνπ Δyioub, ν νπνίνο επαλεθιέρζεθε γηα 

ηέηαξηε θνξά βνπιεπηήο, κε κηα δηαθνπή κεηαμχ 1916-1921, νη δχν λένη βνπιεπηέο ήηαλ 

λεαξήο ειηθίαο, ν Zekia 28 εηψλ θαη ν Misirlizade 31. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

Κπβεξλήηε, ν κελ πξψηνο ζεσξείην «έμππλνο θαη κε ζζέλνο», θαη πίζηεπε φηη ζα 

ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ Κπβέξλεζε, αθνινπζψληαο «ηελ παξάδνζε πίζηεο ηεο ηνπξθηθήο 

θνηλφηεηαο». ζνλ αθνξά ην δεχηεξν, ηνλ ραξαθηήξηζε «αδχλακν θαη αλεχζπλν», 

πξνζθείκελν ζηνλ «ηνπξθηθφ εζληθηζκφ», ν νπνίνο αλαπηπζζφηαλ ηφηε ρσξίο μεθάζαξνπο 

ζηφρνπο.
29

 

Σν λέν πκβνχιην, φπσο αλέθεξε θαη ν Κπβεξλήηεο, απνηειείην ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπ απφ λέα κέιε, θαζψο επαλεθιέρζεθαλ κφλν πέληε βνπιεπηέο απφ ην πξνεγνχκελν, 

αιιά θαη δχν παιαηφηεξνη βνπιεπηέο, κε κεγάιε πνιηηηθή εκπεηξία. Πέξα απφ ηνλ 

κεηξνπνιίηε Κηηίνπ, ηα ππφινηπα ειιεληθά κέιε ήηαλ δηθεγφξνη, θάηη πνπ ήηαλ 

αλακελφκελν, ζχκθσλα κε ηνλ Storrs. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν Κπβεξλήηεο 

ζεσξνχζε ηνλ Αλη. Σξηαληαθπιιίδε σο ηνλ πην ηθαλφ απφ ηνπο βνπιεπηέο, δηνξίδνληάο ηνλ 

θαη κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ, παξφηη ηειηθά έραζε ηε βνπιεπηηθή ηνπ ζέζε. 

Θεσξνχζε φηη δχν απφ ηνπο λένπο βνπιεπηέο, νη Γαιαηφπνπινο θαη Κπξηαθίδεο, 

αζπάδνληαλ «ήπηεο θνκκνπληζηηθέο απφςεηο», ελψ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ αλαθέξζεθε κε ζεηηθά ζρφιηα. Σέινο, επηζήκαλε πξνο ηνλ ππνπξγφ ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη ην πκβνχιην ήηαλ αλψηεξν απφ ην πξνεγνχκελν, αθνχ ηα λέα ηνπ 

                                                             
27 Sir Ronald Storrs, Orientations, Λνλδίλν 1937, ζει. 588. 
28 Γηα ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ Necati θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ βι. A. 
Nevzat, Nationalism, φ.π., ζζ. 359-388. 
29 KAK: SA1:1430/1930. Storrs πξνο Passfield, Λεπθσζία 29-10-1930.  
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κέιε είλαη «πην πξνζερηηθά, ζε εγξήγνξζε θαη έμππλα» απφ ηνπο πξνθάηνρνχο ηνπο.
30

 Έλα 

πεξίπνπ ρξφλν αξγφηεξα ζα είρε εληειψο δηαθνξεηηθή άπνςε...     

 

Δληόο ηνπ πκβνπιίνπ 

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1925 άξρηζε θαλνληθά ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1925. Πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηα ειιεληθά κέιε, ζπζθέθζεθαλ θαη θαζφξηζαλ ηελ πνιηηηθή ζηάζε 

πνπ ζα αθνινπζνχζαλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζαλ θαη ζηνλ ηχπν. 

Δθηφο απφ ηε δηακαξηπξία ηνπο γηα ην «λέν αλειεχζεξν ζχληαγκα» ζα επεδίσθαλ ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο νζσκαλνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηελ θπβέξλεζε, θαη ζα αζθνχζαλ 

απζηεξφ έιεγρν ζηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, δεηψληαο παξάιιεια ηελ ππνβνιή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ πξηλ απνζηαιεί ζην Λνλδίλν. Σέινο, 

δεζκεχηεθαλ λα εξγάδνληαη ππέξ ηεο έλσζεο εθηφο ηνπ πκβνπιίνπ.
31

    

ηνλ ελαξθηήξην ηνπ ιφγν ν Αξκνζηήο Stevenson, πέξαλ ηεο έθθξαζεο 

ζπγραξεηεξίσλ γηα ηελ εθινγή ησλ λέσλ βνπιεπηψλ θαη ηεο ειπίδαο γηα αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αλαθέξζεθε εθηελψο ζηηο ελέξγεηεο ηεο 

Κπβέξλεζήο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Σν 

εκπφξην, φπσο αλέθεξε, παξνπζίαζε βειηίσζε, ελψ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ησλ ιηκαληψλ, ζα κεηαθαιείην εηδηθφο εκπεηξνγλψκνλαο. εκαληηθέο ήηαλ θαη νη 

αλαθνηλψζεηο ηφζν γηα ηελ ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, έλα καθξνρξφλην αίηεκα ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, φζν θαη κεηαμνπξγείνπ ζηελ Πάθν. Δπηπξφζζεηα, πξφλνηα δφζεθε 

γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ, φπσο ηνπ ιηλαξηνχ θαη ηνπ βακβαθηνχ. ε κηα θίλεζε θαιήο 

ζέιεζεο, ν Αξκνζηήο δεζκεχηεθε λα παξνπζηάζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο, αθνχ, παξά ην γεγνλφο φηη εγθξίζεθε απφ ην πξνεγνχκελν πκβνχιην, 

επηζπκνχζε λα ιάβεη θαη ηηο απφςεηο ησλ λέσλ κειψλ.
32

   

Καηλνηνκία ηεο ζπλφδνπ απηήο ήηαλ ε θαζηέξσζε ηνπ φξθνπ πίζηεο πξνο ηνλ 

Βαζηιηά, φπσο πξναλαθέξζεθε.
33

 Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, νξίζηεθε ε Δπηηξνπή γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ γηα ηελ αληηθψλεζε, ζηελ νπνία, κεηά θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, απμήζεθαλ αλάινγα θαη ηα κέιε ηεο (ηξία επίζεκα κέιε, έλαο 

Σνχξθνο θαη ηέζζεξηο έιιελεο), ρσξίο φκσο λα δηαηαξαρζεί ε αλαινγία πνπ ίζρπε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε κνξθή, δειαδή ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζήκσλ κε ηνλ Σνχξθν 

                                                             
30 ην ίδην. 
31 «χζθεςηο ειιήλσλ βνπιεπηψλ επί ηεο αθνινπζεηέαο εθ κέξνπο ησλ πνξείαο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ 

(Λεπθσζία), 24-10-1925, «Ζ Κππξ. πνιηηηθή», εθ. Αιήζεηα, 30-10-1925. 
32 TNA: CO69/37. πλεδξία 6-11-1925. 
33 ην ίδην. 
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βνπιεπηή ήηαλ ίζν κε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, φπσο ίζρπε δειαδή θαη ζηελ αλαινγία ησλ 

κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ γεληθφηεξα.
34

  

Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο θαηαηέζεθε πξνο ζπδήηεζε πέληε κέξεο αξγφηεξα, 

πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο ζπδεηήζεηο. Ήδε απφ ηελ εηνηκαζία ηνπ πξνθιήζεθαλ 

αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηα επίζεκα θαη ηα αηξεηά κέιε, κε απνηέιεζκα λα δεηεζεί ε 

αθαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα απφ ηα επίζεκα κέιε, πνπ 

ηε ζεψξεζαλ σο κνκθή πξνο απηνχο. Δληνχηνηο ν Eyioub αλέθεξε ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

κειψλ γηα κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ θαη ηδηαίηεξα ηε κε 

ζπκπεξίιεςε νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζε πνιηηηθά δεηήκαηα. Απηή ε δήισζε πξνθάιεζε 

ηελ αληίδξαζε ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ Νηθφδεκνπ Μπισλά, ν νπνίνο αλέθεξε φηη νη 

επραξηζηίεο ηνπ πκβνπιίνπ αθνξνχζαλ ηα πεπξαγκέλα ηεο Κπβέξλεζεο θαη φρη ηηο 

ππνζρέζεηο ηεο, ελψ αλέθεξε θαη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα εηζαγσγή ζην πξνζρέδην 

παξαγξάθνπ ζρεηηθήο κε ην πνιηηηθφ δήηεκα, πνπ απαζρνινχζε έληνλα ηνπο έιιελεο 

θαηνίθνπο θαη βνπιεπηέο.  

Ζ ελ ιφγσ παξάγξαθνο ηνπ Μπισλά αθνξνχζε ηελ έθθξαζε ηεο απνγνήηεπζεο, 

ηεο ζιίςεο θαη ηεο έληνλεο αληίζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζην γεγνλφο φηη ε Κπβέξλεζε 

παξάβιεςε ηα ζπλερή αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ γηα παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ θαη 

επξχηεξσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Σφληδε επίζεο ηελ ειπίδα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξφζθαηα παξαρσξεζέληνο ζπληάγκαηνο ψζηε νη αληηπξφζσπνη λα απνθηήζνπλ ηα 

«αλαγθαία δηθαηψκαηα» γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε επζχλε θαη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ άζθεζε ηφζν ηεο λνκνζεηηθήο φζν θαη ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο ζην λεζί. 

Ζ πξνζζήθε, φπσο αλαθέξζεθε, πξνθάιεζε ζνβαξή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ 

Διιήλσλ απφ ηε κηα θαη ησλ ηνχξθσλ θαη επίζεκσλ κειψλ απφ ηελ άιιε. Αξρηθά, ν 

Γεληθφο Δηζαγγειέαο ζεψξεζε φηη ην λέν ζχληαγκα ιεηηνχξγεζε πνιχ ιίγν ψζηε λα θξηζεί, 

άπνςε πνπ ππνζηήξημαλ θαη νη νζσκαλνί βνπιεπηέο. Δπηπιένλ, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ 

Irfan, ηφζν ζην Evkaf, φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κπβέξλεζε, Munir 

Bey, αθνχ δηαθψλεζε κε ην δηαρσξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ζε κεηνλφηεηα θαη πιεηνςεθία, κε 

απνδερφκελνο ηνλ πξψην φξν γηα ηνπο ηνχξθνπο θαηνίθνπο, ζεψξεζε φηη ε παξαρψξεζε 

πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ ζα απνηεινχζε έλα βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηεο έλσζεο, θάηη πνπ νη 

ίδηνη δελ επηζπκνχζαλ. Δπηπξφζζεηα, ν Eyioub, παξφηη αλαθέξζεθε ζηε δηαρξνληθφηεηα 

ηνπ ειιεληθνχ αηηήκαηνο, ηφληζε φηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ 

ζα επεξρφηαλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, θαη φρη κέζσ 

                                                             
34 Γηα ηα πξψηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο βι. TNA: CO69/37. πλεδξία 6-11-1925. 
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πνιηηηθψλ αηηεκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ν Ρσζζίδεο, επίζεο ππέξκαρνο ηεο ειιελνηνπξθηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ζεσξνχζε πσο απηή, φπσο θαη ε αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ ζα επηηπγράλνληαλ κε 

ηελ παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ. Πεξηζζφηεξν επηζεηηθφο ήηαλ ν 

Υαηδεπαχινπ, πνπ επέξξηςε ηελ επζχλε ζηνπο Οζσκαλνχο φηη δελ επηζπκνχζαλ ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ, φπσο επηδείθλπε ε θαηαςήθηζε ηεο παξαγξάθνπ. 

Σαπηφρξνλα δήισζε φηη πηζαλφλ θαη ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ηα ειιεληθά κέιε, 

«λα αθήζνπλ» δειαδή, «ηα εζληθά αηηήκαηα εθηφο πκβνπιίνπ κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Σνχξθνπο», ίζσο ήηαλ ιαλζαζκέλε, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη δελ εγθαηέιεηςαλ 

ηηο εζληθέο ηνπο βιέςεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξφηαζε ηειηθά θαηαςεθίζηεθε κε ηηο 

θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο,
35

 εληνχηνηο δηαθάλεθαλ νη ακθηβνιίεο γηα ηελ νξζφηεηα 

ηεο πνιηηηθήο πνπ απνθαζίζηεθε λα αθνινπζεζεί, κε πην ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη 

απηέο πξνήιζαλ απφ ηνπο δχν βνπιεπηέο νη νπνίνη, ζηηο θνκκαηηθέο ηνπο δηαθεξχμεηο 

ηφληδαλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε, ήδε απφ ηελ 

πξψηε ζεκαληηθή ζπδήηεζε ηνπ λένπ πκβνπιίνπ, δηαθάλεθε ε πξνζθφιιεζε ησλ 

ηνχξθηθσλ κειψλ (πνπ απνηεινχζαλ πηα ην 1/8 αληί ηνπ 1/6) ζηνπο Βξεηαλνχο, κε ζηφρν 

ηελ αλαραίηηζε ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ. Απηφ νθεηιφηαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, εθ κέξνπο ησλ πξψησλ, ησλ πξνλνηψλ ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο θαη 

ηεο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο έλαληη ηνπ λεζηνχ, ην νπνίν δελ απνηεινχζε θαλ ζηφρν ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ηεο.
36

  

 Ζ αληηθψλεζε εγθξίζεθε ρσξίο νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε. ε απηή, ην πκβνχιην 

εμέθξαδε ηελ επηζπκία ηνπ γηα εμεχξεζε ηξφπνπ απαιιαγήο ηνπ λεζηνχ απφ ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, γηα πξνζπάζεηα ειάθξπλζεο ησλ 

ππαξρνπζψλ θνξνινγηψλ ηδηαίηεξα ηεο δεθάηεο, ηε ιήςε κέηξσλ γηα αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, βηνκεραλίαο θαη εκπνξίνπ. Παξάιιεια ηνληδφηαλ ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ πξφζεζε ηνπ Αξκνζηή λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ελψ σο πξνο ηε Γεσξγηθή Σξάπεδα, ζεσξνχζαλ φηη ν ηξφπνο εξγαζίαο ηεο δελ ζα ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφο, αθνχ ην αξρηθφ πνζφ δελ ήηαλ αξθεηφ, ελψ θαη ν ηξφπνο παξαρψξεζεο 

ησλ δαλείσλ ήηαλ πνιχ απζηεξφο, δεηψληαο «ηελ ιήςηλ κέηξσλ δη’ ίδξπζηλ Σξαπέδεο 

αληαπνθξηλνκέλεο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο Απνηθίαο».
37

 

                                                             
35 TNA: CO69/37. πλεδξία 11-11-1925. Ζ ζηάζε ησλ Οζσκαλψλ πξνθάιεζε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ, 

πνπ ηφληζε φηη ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ βνπιεπηψλ εληφο 

ηνπ πκβνπιίνπ, βι. «Αλνηθηή επηζηνιή» θαη «Θιηβεξά πξνκελχκαηα», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21-11-

1925 θαη 5-12-1925 αληίζηνηρα, «Πνιηηηθή Οπηνπία», εθ. Αιήζεηα, 20-11-1925.  
36 Υαξάιακπνο Καπθαξίδεο, Σνπξθία-Κχπξνο 1923-1960. Ζ ηνπξθηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ απφ ηνλ 

Αηαηνχξθ ζηνλ Μεληεξέο, Λεπθσζία 2010, ζζ. 19-88.  
37 Δθ. Αιήζεηα, 20-11-1925. Σα αηηήκαηα απηά ηέζεθαλ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, βι. 

TNA: CO69/37. πλεδξίεο 16-12-1925 θ.ε. 
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 Ζ ηειεπηαία αλαθνξά πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ επίζεκσλ κειψλ, αθνχ, ζηελ 

νπζία δεηείην ε θαηάξγεζε ηεο πξφζθαηα ηδξπζείζαο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ε 

δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο κε εληειψο δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ην Γεληθφ 

Δηζαγγειέα, νη ιφγνη πνπ ηα επίζεκα κέιε αληέδξαζαλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα 

ήηαλ δεκηνχξγεκα ηεο Κπβέξλεζεο θαη πηζαλή θαηαςήθηζή ηεο ζα ήηαλ κνκθή ελαληίνλ 

ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαη επηπιένλ ε Σξάπεδα είρε κφιηο ηδξπζεί, νπφηε ήηαλ πνιχ 

λσξίο γηα λα θξηζεί. Σειηθά, ε παξάγξαθνο εγθξίζεθε φπσο εηνηκάζηεθε κε ηηο θνηλέο 

ειιελνηνπξθηθέο ςήθνπο. Δπηπξφζζεηα, έγηλε πξνζπάζεηα απφ νξηζκέλα ειιεληθά κέιε λα 

δεισζεί μεθάζαξα ε αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θφξνπ ηεο δεθάηεο, θάηη φκσο πνπ δελ 

επηηεχρζεθε, αθνχ ζεσξήζεθε νξζφηεξε ε ζπλνιηθή επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

θνξνιφγεζεο ζην λεζί.
38

 

Σειηθά, ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηεο δεθάηεο ηέζεθε ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ζηα 

κέζα Φεβξνπαξίνπ 1926, φηαλ ν Κπβεξλήηεο Stevenson, κεηά θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ, εηζήγαγε πξνο ςήθηζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην, παξάιιεια κε ηελ 

εηζαγσγή αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ - θνξνινγηψλ.
39

 Ζ εηζαγσγή ησλ λνκνζρεδίσλ απηψλ, 

ηα νπνία δελ δεκνζηεχηεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, φπσο 

ζπλεζηδφηαλ, ήηαλ έθπιεμε αθφκα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο βνπιεπηέο, αθνχ αλ δηέξξεε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ηφηε ζα ραλφηαλ κεγάιν πνζφ απφ ηα θπβεξλεηηθά έζνδα, κε 

απνηέιεζκα ε κεηαηξνπή ησλ θνξνινγηψλ λα κελ ήηαλ επηηπρήο. Ζ ελέξγεηα απηή βέβαηα 

απνδείθλπε θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηεο Κπβέξλεζεο πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη γηα απηφ ην ιφγν ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο πξφηεηλε ηελ άκεζε θαη απζεκεξφλ εμέηαζή 

ηνπο. Με ηελ πξφηαζε αληέδξαζε ν Μηραειίδεο, αθνχ αλέθεξε φηη ε εληχπσζε πνπ 

επηθξαηνχζε αλάκεζα ζηα αηξεηά κέιε ήηαλ φηη ν θφξνο ζα θαηαξγείην θαη δελ ζα 

αληηθαζίζηαην. Δληνχηνηο, εγθξίζεθαλ νκφθσλα θαη κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο ηα 

λνκνζρέδηα γηα επηβνιή θφξσλ ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηα έζνδα απφ ηα νηλνπλεπκαηψδε 

πνηά, θαη γηα αχμεζε ζηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, πξνηνχ εγθξηζεί ην λνκνζρέδην γηα 

θαηάξγεζε ηεο δεθάηεο.
40

 Ζ νπζηαζηηθή αληηθαηάζηαζε ελφο θφξνπ κε άιινπο πξνθάιεζε 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ, κε απνηέιεζκα ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ 

Νηθφδεκνο λα πξνβεί ζε κηα ελέξγεηα πνπ δελ ζπλεζηδφηαλ κέρξη ηφηε, ηελ παξνπζίαζε κε 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο σθέιεηαο πνπ ζα είρε ν ηφπνο απφ ην λφκν.
41

 Παξά ηελ έγθξηζε 

                                                             
38 TNA: CO69/37. πλεδξία 12-11-1925. 
39

 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζαγσγήο ησλ λνκνζρεδίσλ απφ ην ππνπξγείν βι. G.S. 

Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 363-367. 
40 TNA: CO69/37. πλεδξία 16-2-1926.  
41 Γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ, πνπ θαηεγνξνχζαλ ηνπο βνπιεπηέο φηη παξαπιαλήζεθαλ θαη ζπκθψλεζαλ 
ζε θάηη πνπ νδήγεζε ζε πςειφηεξεο θνξνινγίεο βι. «Ζ θαηάξγεζηο ηεο δεθάηεο θαη ε λέα κπιφπεηξα ηνπ 

θππξηαθνχ ιανχ», εθ. Πάθνο, 25-2-1926, «Ζ θαηάξγεζηο ηεο δεθάηεο θαη ηα λέα θνξνινγηθά κέηξα», εθ. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



442 
 

φκσο ησλ πην πάλσ λφκσλ, ηα έζνδα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά, κε απνηέιεζκα ε 

Κπβέξλεζε λα εηζαγάγεη ηξνπνπνηεηηθφ λφκν, κε ηνλ νπνίν ζα θνξνινγείην θαη ε δηβαλία, 

θάηη πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, αθνχ ε αχμεζε ηνπ θφξνπ ζα 

επηβάξπλε ηνπο νηλνπαξαγσγνχο. Παξφια απηά, ε πιεηνςεθία ησλ επίζεκσλ κειψλ 

πέηπρε ηε ζπδήηεζή ηνπ, αθνχ ηφζν νη ηξεηο κσακεζαλνί βνπιεπηέο, φζν θαη ηέζζεξεηο 

απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο απνπζίαδαλ ζθφπηκα ζηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. ηε 

ζπδήηεζή ηνπ φκσο, νη Οζσκαλνί ππνζηήξημαλ ηα επίζεκα κέιε θαη κε ηε ληθψζα ςήθν 

ηνπ Πξνεδξεχνληνο, θαηαςήθηζαλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή αληηδξάζεηο ησλ ειιήλσλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο.
42

 

Μεηά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο δεθάηεο, ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ απαζρφιεζε 

ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ην δήηεκα ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Μεηά ηελ 

νκφθσλε έγθξηζε ηεο παξαγξάθνπ ζηελ αληηθψλεζε, κε ηελ νπνία δεηείην απφ ηε 

Βξεηαληθή Κπβέξλεζε ε εμεχξεζε πφξσλ γηα αθαίξεζε απφ ην λεζί ηεο ππνρξέσζεο 

απηήο, ε ζπδήηεζε πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ην πεξίζζεπκα απφ ην θφξν ππνηειείαο.
43

 Ζ 

αιιαγή πνιηηηθήο ησλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ έλαληη ηεο θνξνινγίαο δελ ήηαλ άζρεηε κε ηε 

κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ, ην νπνίν θαηέζηε πιένλ Απνηθία ηνπ ηέκκαηνο αιιά 

θαη ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, κε ηελ νπνία ε Κχπξνο δελ είρε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
44

  

Tν δήηεκα επαλέθεξε ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ κε επεξψηεζή ηνπ πξνο ηνλ 

Αλαπιεξσηή Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, δεηψληαο λα κάζεη ηφζν ην ζπλνιηθφ πνζφ, φζν θαη 

ην πνχ βξηζθφηαλ ην πεξίζζεπκα απφ ην θφξν ππνηειείαο. Ο Αλαπι. Απνηθηαθφο 

Γξακκαηέαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κε δψζεη ζπλέρεηα ζην δήηεκα, δήισζε αδπλακία 

λα απαληήζεη, ελψ ππελζχκηζε φηη ην λεζί πιήξσλε πιένλ κφλν 42,799 ιίξεο εηεζίσο γηα 

ην ζθνπφ απηφ, αθήλνληαο λα λνεζεί φηη ε θπβεξλεηηθή ρνξεγία γηα ην θφξν ήηαλ 

                                                                                                                                                                                         
Αιήζεηα, 26-2-1926, φπνπ θαη νη αληηδξάζεηο απφ ηηο δηάθνξεο πφιεηο. Σν άξζξν ηνπ Ν. Μπισλά ζην «Ζ 

αληηθαηάζηαζηο ηεο δεθάηεο θαη ε λέα θνξνινγία», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 27-3-1926. 
42 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 27-8-1926. Βι. θαη G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 368-370. Ζ 

ηξνπνπνίεζε ραξαθηεξίζηεθε νιέζξηα γηα ηνπο νηλνπαξαγσγνχο, θαη δεηήζεθε ε αλάθιεζε ηνπ λφκνπ: «Ζ 

θνξνινγία ηνπ νηλνπλεχκαηνο», εθ. Αιήζεηα, 23-4-1926. 
43 χκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ 1878, ζα θαηαβαιιφηαλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία εηεζίσο ην πνζφ 

ησλ 92,800 ιηξψλ, πεξίπνπ, γηα ηα «δηαθπγφληα θέξδε» ηνπ νπιηάλνπ, αληί ελνηθίνπ ηεο Κχπξνπ. Σν πνζφ 

απηφ επηθνξηίζηεθαλ νη Κχπξηνη, ελ αγλνία ηνπο, θαη, αληί ηεο Πχιεο, ην Λνλδίλν ηα ρξεζηκνπνηνχζε γηα 

ηελ απνπιεξσκή ησλ νκνινγηνχρσλ ηνπ αγγινγαιιηθνχ δαλείνπ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ 1855. 

Οη 81,752 ιίξεο παξαρσξνχληαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ελψ νη ππφινηπεο 11,048 ιίξεο εηεζίσο, κεηαθέξνληαλ 

ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, βι. G.S. Georghallides, «The commutation», φ.π., ζζ. 385-
386. 
44 TNA: CO69/37. πλεδξία 12-11-1925 θαη G.S. Georghallides, ζην ίδην, ζζ. 384-385. 
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κεγαιχηεξε απφ ην πεξίζζεπκα. Δληνχηνηο, ν Νηθφδεκνο, κε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 

απάληεζε, δήισζε φηη ζα επαλέθεξε ηελ εξψηεζε.
45

 

Σν ζέκα επαλέζεζε ηειηθά ν Μηραειίδεο, ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, κε ςήθηζκα κε ην 

νπνίν αηηείην φπσο: α) ην πνζφ ησλ 92,800 ιηξψλ αθαηξεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

εμφδσλ ηνπ λεζηνχ, β) θαηαξγεζεί ε ρνξεγία ησλ 50,000 ιηξψλ πνπ δηλφηαλ απφ ηε 

Βξεηαληθή Κπβέξλεζε πξνο ην λεζί θαη γ) φια ηα πνζά πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ 

πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ, ην 1914, θαη νλνκάζηεθαλ σο «κεξίδην ηεο Κχπξνπ ζηελ θάιπςε 

ηνπ ηνπξθηθνχ ρξένπο» λα επηζηξαθνχλ ζην λεζί. Παξάιιεια, θαη κε ζηφρν λα 

ζπδεηεζνχλ ηαπηφρξνλα, ππνβιήζεθε θαη ςήθηζκα απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Νηθφδεκν. ε 

απηφ, πέξαλ ησλ παξαπάλσ, δεηείην φπσο ην πνζφ πνπ απνθνπηφηαλ κε ην θφξν 

ππνηειείαο αιιά ήηαλ θαηαηεζεηκέλν ζε εηδηθφ ηακείν, ην νπνίν μεπεξλνχζε ηηο 450,000 

ιίξεο, καδί κε ην πνζφ ησλ 470,000 ιίξεο, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην κεξίδην ηεο Κχπξνπ ζην 

ηνπξθηθφ ρξένο κεηά ην 1914, λα παξαρσξεζνχλ σο θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο. Σα δχν ςεθίζκαηα, ηα νπνία ηειηθά εηζήρζεθαλ μερσξηζηά, εγθξίζεθαλ 

νκφθσλα απφ ηα αηξεηά κέιε, κε ηα επίζεκα λα απέρνπλ φπσο ήηαλ θαη νη νδεγίεο ηνπ 

ππνπξγνχ Απνηθηψλ. Ήδε ζην ππνπξγείν είραλ αξρίζεη νη ζπδεηήζεηο θαη ήηαλ πνιχ θνληά 

ζηελ νξηζηηθή απφθαζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ,
46

 κε ηελ νπνία ζπκθσλνχζε θαη πίεδε 

γηα ηελ νξηζηηθή ιήςε ηεο θαη ν λένο Κπβεξλήηεο Storrs.
47

 Ο Σχπνο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ελέηεηλε ηελ αξζξνγξαθία θαηαγξαθήο ησλ «επηζσξεπζέλησλ θαθψλ ηνπ ππνηειηθνχ 

θφξνπ» θαη ησλ αγαζψλ πνπ ζα επηηπγράλνληαλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ, παξνπζηάδνληαο 

κε επλντθά ζρφιηα ηε ζηάζε πνπ ηεξνχζε ν Κπβεξλήηεο.
48

 Οη ελέξγεηεο ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ δελ γίλνληαλ ζπληνληζκέλα: Ο βνπιεπηήο Πάθνπ η. Παπιίδεο απέζηεηιε 

κνλνκεξψο ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ 1925, ην νπνίν 

θνηλνπνίεζε ζηνλ ηχπν, ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, πξάμε πνπ θαηαθξίζεθε, ηδηαίηεξα απφ ηελ 

εθεκ. Πάθνο.
49

  

Δληνχηνηο, ε ζπκπεξίιεςε ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγνχζε ζην θφξν ππνηειείαο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1927, νδήγεζε ηνλ Μ. Μηραειίδε λα ζέζεη σο πξνυπφζεζε ηελ 

αθαίξεζή ηνπ, ψζηε λα εγθξηζεί ην λνκνζρέδην ρσξίο πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά ηελ 

αξλεηηθή απάληεζε ηεο θπβέξλεζεο, ν Μηραειίδεο δήισζε φηη ζα θαηαςήθηδε ηελ 

                                                             
45 TNA: CO69/37. πλεδξία 18-12-1925. Απάληεζε έδσζε ν πξψελ βνπιεπηήο Νηθ. Κι. Λαλίηεο ζε 

θαηνπηλφ άξζξν ηνπ, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά, «Σα πεξηζζεχκαηα», εθ. Αιήζεηα, 2-4-1926. 
46 TNA: CO69/37. πλεδξία 30-3-1926. Γηα ηηο νδεγίεο ηνπ ππνπξγνχ βι. ηαχξνο Παληειήο, Νέα Ηζηνξία 

ηεο Κχπξνπ, Αζήλα 1985, ζει. 141,  G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 387-395. 
47 R. Storrs, Orientations, φ.π., ζζ. 560-561. 
48 Δθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 23-1-1926 θ.ε.  
49 Βι. «Τπφκλεκα ηνπ βνπιεπηνχ θνπ η. Παπιίδνπ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 13-2-1926. Γηα ηελ 
θξηηηθή φηη κε ηελ ελέξγεηά ηνπ ζθφπεπε πνιηηηθή πξνβνιή, βι. «Πηζηφο αθφινπζνο ηνπ πελζεξνχ ηνπ», εθ. 

Πάθνο, 18-2-1926. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



444 
 

εηζαγσγή ηνπ, αθνχ δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη πξνηάζεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε, νχηε θαη ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα πνπ εηζήρζεθαλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ 

ιίγνπο κήλεο πξνεγνπκέλσο γηα ην ζέκα. Παξφκνηα ζηάζε ηήξεζαλ φινη νη αηξεηνί 

βνπιεπηέο, κε απνηέιεζκα ν πξνυπνινγηζκφο λα απνξξηθζεί. Ήηαλ κηα ηδηαίηεξα 

επαλαζηαηηθή ελέξγεηα φισλ ησλ Κππξίσλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ, πνπ νδήγεζε ηελ 

Κπβέξλεζε ζε δχζθνιε ζέζε, κε απνηέιεζκα ν Αλαπιεξσηήο Κπβεξλήηεο λα δεηήζεη 

απφ ην ππνπξγείν ηελ επηβνιή ηνπ κέζσ Γηαηάγκαηνο ελ πκβνπιίσ. Ο πξνεδξεχσλ, 

Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο, ν νπνίνο, κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Stevenson, εθηεινχζε ρξέε 

Κπβεξλήηε, κέρξη ηελ άθημε ηνπ Storrs, βξέζεθε πξνο εθπιήμεσο θαη δήηεζε αλαβνιή ησλ 

ζπδεηήζεσλ κέρξη ηελ επνκέλε ψζηε λα κειεηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Ο 

Popham-Lobb πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ηηο απφςεηο ησλ αηξεηψλ κειψλ παξαζθεληαθά, 

γη’ απηφ θαη ε ζπλεδξία ηεο 24
εο

 Ννεκβξίνπ 1926 δηαθφπεθε δχν θνξέο κέρξη λα 

νινθιεξσζεί.
50

 Σειηθψο, ελεκεξψζεθε ην ππνπξγείν γηα ηηο εμειίμεηο, κε απνηέιεζκα, θαη 

ελ αλακνλή ηεο απάληεζεο ηνπ ππνπξγνχ θαη ηεο άθημεο ηνπ λένπ Κπβεξλήηε, λα 

αλαβιεζνχλ νη εξγαζίεο απ’ αφξηζηνλ.
51

 Ζ θαηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχζε 

ην πην ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο ειιελνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

θαιφ νησλφ γηα ην κέιινλ.  

Ζ ηειεπηαία ζπλεδξία γηα ην 1926 ζπγθιήζεθε απφ ην λέν Κπβεξλήηε, Sir Ronald 

Storrs,
52

 ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ. ηελ πξψηε ηνπ νκηιία έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

θαηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα αηξεηά κέιε, ζεσξψληαο ηελ θίλεζή ηνπο 

βεβηαζκέλε θαη ρσξίο νπζία, πνπ δελ ζα βνεζνχζε ζηηο ελέξγεηεο ηεο ηνπηθήο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο ζην Λνλδίλν γηα θαηάξγεζε ηνπ ππνηειηθνχ θφξνπ. Δλεκέξσζε επίζεο γηα ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαλ γηα ην ζθνπφ απηφ εληφο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, 

ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηψλ απηήο ηεο πνιηηηθήο ηφζν ζηε Βξεηαλία 

φζν θαη ζην λεζί, ζηνπο νπνίνπο πξνθιήζεθε ακεραλία απφ ηελ πξάμε ησλ αηξεηψλ 

κειψλ. Σέινο, αθνχ αλέθεξε φηη ζα δεηνχζε απφ ηνλ ππνπξγφ ηελ επηβνιή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ, δήηεζε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη παξεμεγήζεηο ζην κέιινλ.
53

 

Ζ απάληεζε πνπ αλέκελαλ ηα αηξεηά κέιε απφ ην Λνλδίλν δφζεθε απφ ηνλ 

Κπβεξλήηε ζε έθηαθηε κνλνήκεξε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ζηα ηέιε Απγνχζηνπ 1927. 

                                                             
50 TNA: CO69/37. πλεδξία 24-11-1926. Ο Μηραειίδεο είρε ήδε δειψζεη ζηελ εθ. Διεπζεξία, 3-11-1925, 

φηη, ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ, ζα θαινχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα παξαηηεζνχλ απφ ην 

πκβνχιην.  
51 TNA: CO69/37. πλεδξία 25-11-1926. Βι. επίζεο G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 395-399. 
52 Γηα ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηησηηθή ηνπ ππεξεζία, αιιά θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ βι. G.S. 
Georghallides, Cyprus, British Imperialism, φ.π., ζζ. 14-15. 
53 TNA: CO69/37. πλεδξία 28-12-1926. 
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Ζ επηζπκία ηνπ Storrs γηα έγθαηξε παξνπζίαζε ηεο κεηαβνιήο ηνλ νδήγεζε ζε ζχγθιεζε 

ηεο Βνπιήο, ρσξίο λα αλακέλεη, φπσο ζπλεζηδφηαλ θαη πξνβιεπφηαλ, ηε κεηάθξαζε ηεο 

νκηιίαο ηνπ ζηηο δχν γιψζζεο ησλ θαηνίθσλ. ε απηή αλαθέξζεθε ζηελ αιιεινγξαθία 

πνπ έιαβε απφ ην Λνλδίλν θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην λεζί, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

1928, ζα απαιιαζζφηαλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ 92,800 ιηξψλ εηεζίσο, ην 

νπνίν πιένλ ζα θαηέβαιιε ε ίδηα ε βξεηαληθή θπβέξλεζε κε ηε κνξθή ρνξεγίαο πξνο ην 

λεζί. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ ε εηήζηα θαηαβνιή 10,000 ιηξψλ σο αληάιιαγκα γηα 

ηελ πξνζηαζία απφ ηελ βξεηαληθή δηνίθεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο αλέθεξε ε 

ζρεηηθή επηζηνιή, ε επηπιένλ ρνξεγία ήηαλ 32,800 ιίξεο, αθνχ νη 50,000 ήδε ρνξεγνχληαλ 

θαη νη 10.000 ζα επέζηξεθαλ ζηα απηνθξαηνξηθά ηακεία. Ο Storrs, ν νπνίνο άθεζε λα 

λνεζεί φηη ε θαηάξγεζε νθεηιφηαλ ζε δηθέο ηνπ απνθιεηζηηθά ελέξγεηεο, δηαβήκαηα θαη 

πηέζεηο, αλέθεξε φηη ε ςπρνινγηθή ζεκαζία ηεο πξάμεο απηήο ήηαλ κεγάιε, αθνχ «ην 

βαξχ ζχλλεθν ηεο θαηάζιηςεο έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ αηκφζθαηξά καο».
54

 

Παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ φκσο ηνπ Κπβεξλήηε, πνπ κεηαδφζεθε θαη ζηα 

αηξεηά κέιε θαη ηελ, θαη’ αξρή, απνδνρή ηεο θαηαβνιήο εηήζηνπ πνζνχ ησλ 10,000 ιηξψλ, 

φηαλ εηζήρζε ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ζην πκβνχιην γηα έγθξηζε, νξηζκέλνη απφ ηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο, κε επηθεθαιήο ηνλ Μηραειίδε, δήισζαλ φηη νχηε νη ίδηνη νχηε νη 

θάηνηθνη πνπ αληηπξνζψπεπαλ ελέθξηλαλ ηελ εηζθνξά. Έγηλε αλαθνξά ζηελ άδηθε επηβνιή 

ηνπ θφξνπ, αιιά θαη ζην πεξίζζεπκα πνπ αληηζηνηρνχζε πηα ζε 1,000,000 ιίξεο, πνπ αλ 

επέζηξεθε ζην λεζί, ζα βνεζνχζε ζεακαηηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Ο Μηραειίδεο 

ππνζηήξημε φηη ε έγθξηζε ηνπ πνζνχ ζα απνηεινχζε αλαγλψξηζε ηεο νξζφηεηαο 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, θαη, θαη’ επέθηαζε, ηα καθξνρξφληα αηηήκαηα ησλ 

θαηνίθσλ γηα θαηάξγεζή ηνπ ζα ζεσξνχληαλ ρσξίο βάζε. Δπηπξφζζεηα, ε θαηαβνιή ελφο 

πνζνχ γηα ηελ «Απηνθξαηνξηθή Άκπλα» ήηαλ ππνρξέσζε ησλ «απηνθπβεξλνχκελσλ 

απνηθηψλ», νη νπνίεο θαηείραλ θαη ζηξαηφ, θάηη πνπ δελ ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ. Με βάζε ηα πην πάλσ, ν έιιελαο βνπιεπηήο ηφληζε ηελ αληίζεζε ησλ αηξεηψλ 

κειψλ ζηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γηα ηελ «Απηνθξαηνξηθή Άκπλα» θαη ηελ πξφζεζή ηνπο 

λα θαηαςεθίζνπλ ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην. Τπήξρε βέβαηα θαη ε αληίζεηε άπνςε 

αλάκεζα ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζα ππεξςήθηδαλ ην λνκνζρέδην, σο έθθξαζε 

επγλσκνζχλεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ γηα ηελ άξζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, θαη 

απνδέρνληαλ ηελ θαηαβνιή ησλ 10,000 ιηξψλ αληί ησλ 92,800, κε ηελ ειπίδα φηη, ε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε ζα επέζηξεθε απηφ ην πνζφ ζην λεζί, αθνχ ζα απνηεινχζε απιά 

«κηα ζηαγφλα λεξφ ζηνλ σθεαλφ ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηεο». Σνληδφηαλ φκσο φηη ε 

έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ ζα αθαηξνχζε απφ ηελ Κχπξν ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη ηα 

                                                             
54 TNA: CO69/37. πλεδξία 31-8-1927. 
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επηπιένλ πνζά (ην πεξίζζεπκα ησλ 11.000 εηεζίσο απφ ην 1878 θαη ην ζπλνιηθφ πνζνχ 

πνπ απνθνπηφηαλ απφ ην 1914 αδηθαηνιφγεηα). Σν λνκνζρέδην ηειηθά εηζήρζε γηα 

ζπδήηεζε κε κφλν ηξεηο έιιελεο βνπιεπηέο λα ην θαηαςεθίδνπλ, ελψ ηειηθά εγθξίζεθε κε 

κφλνπο δηαθσλνχληεο ηνπο Μ. Μηραειίδε θαη Κ. Ρσζζίδε.
55

  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ νη αηξεηνί βνπιεπηέο επηθέληξσζαλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε κείσζε ησλ θνξνινγηψλ, πεηπραίλνληαο, παξά ηελ αληίξξεζε 

ησλ επίζεκσλ κειψλ, λα κεησζνχλ νη δαζκνί ζε νξηζκέλα πξντφληα, φπσο ηηο ζηαθίδεο.
56

 

ε απηά ηα πιαίζηα, ν Κηηίνπ Νηθφδεκνο, απφ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 1926, πξφηεηλε ηε ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ 

αηξεηά θαη επίζεκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζα εμέηαδε ηφζν ηηο κεζφδνπο 

θαηαλνκήο ησλ εμφδσλ ηεο Κπβέξλεζεο, φζν θαη πηζαλνχο ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο. Έηζη, 

αθελφο νη αηξεηνί βνπιεπηέο ζα εθηηκνχζαλ ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκηθή 

πεξηζπιινγή, αθεηέξνπ νη Βξεηαλνί ζα είραλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε 

ηνπο πξψηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. ζνλ αθνξά ηε ζπδήηεζε 

γηα ηνλ ίδην ηνλ πξνυπνινγηζκφ, παξά ηηο αληηξξήζεηο ησλ ειιήλσλ κειψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα, εληνχηνηο, ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζήο ηνπ, σο κηα πξάμε 

«θαιήο ζέιεζεο» πξνο ηελ Κπβέξλεζε.
57

  

Οη λένη βνπιεπηέο έδηλαλ επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη επηδίσθαλ ηελ αχμεζε ησλ 

αλψηεξσλ ζέζεσλ γηα ηζαγελείο ζηελ δεκφζηα ππεξεζία, είηε πξνηείλνληάο ην, ζηε 

ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
58

 είηε κέζσ ςεθηζκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ην Δθεηείν θαη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Οη ιφγνη, ζχκθσλα κε ηνπο αηξεηνχο 

βνπιεπηέο πνπ ην επέβαιιαλ απηφ ήηαλ ε κεηαθνξά ησλ εκπεηξηψλ ησλ ληφπησλ ζηα 

ηκήκαηα πνπ ζα επφπηεπαλ, πνπ ζα βνεζνχζε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
59

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαη νη νζσκαλνί βνπιεπηέο, νη νπνίνη κέρξη πξφηηλνο 

αληηδξνχζαλ ζε αληίζηνηρεο πξνηάζεηο, ζεσξψληαο φηη κέζσ απηψλ ησλ ζέζεσλ ζα 

αλαπηπζζφηαλ ν ειιεληθφο εζληθηζκφο, πιένλ ζπκθσλνχζαλ θαη ηηο ππνζηήξηδαλ. Απηφ 

νθεηιφηαλ ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο ησλ Διιήλσλ κειψλ, νη νπνίνη απέθεπγαλ λα ζέηνπλ ην 

ελσηηθφ αίηεκα ζην πκβνχιην, αιιά θαη ζηε λέα πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ νη Σνχξθνη 

βνπιεπηέο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο.  

                                                             
55 Γηα ηε κειέηε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζπγθιήζεθε κνλνήκεξε έθηαθηε ζπλεδξία, βι. ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 

10-10-1927. 
56 TNA: CO69/37. πλεδξία 12-11-1925. 
57

 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 16 θαη 17-12-1925. 
58 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 15, 16 θαη 17-12-1925. 
59 TNA: CO69/37. πλεδξίεο 4 θαη 5-1-1926. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε θαη ζηελ αλάγθε γηα κεηαηξνπή ηεο 

δνκήο ηνπ Δθεηείνπ, αθνχ πιένλ απηή ήηαλ μεπεξαζκέλε (ζεζκνζεηήζεθε ην 1882), ελψ ην αίηεκα γηα ην 
Αλψηαην ηέζεθε κε ςήθηζκα, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ φια ηα αηξεηά κέιε, βι. TNA: CO69/37. πλεδξία 23-

2-1926. 
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Παξά ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπκκαρία, ζε νξηζκέλα ζεκεία δηαθάλεθε ε χπαξμε δχν 

ηάζεσλ ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ βξεηαλψλ. 

Δπθαηξία γηα λα εθδεισζεί έδσζε ε πξφηαζε ςεθίζκαηνο απφ ηνλ . Παπιίδε γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε 5000 ιηξψλ απφ ην Σακείν Πιενλαζκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

επηδηφξζσζε ηνπ ειάζζνλνο νδηθνχ δηθηχνπ ηεο απνηθίαο. ηελ πξφηαζε ηνπ παθίηε 

βνπιεπηή αληέδξαζε ν Γ. Δκθηεηδήο, ν νπνίνο, παξφηη ζπκθσλνχζε κε ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ έξγσλ, δηαθσλνχζε κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηακείν, ην 

νπνίν κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο, φπσο ε πδξνδφηεζε ησλ ρσξηψλ, 

ηνλίδνληαο φηη ηα δεκφζηα έξγα έπξεπε λα εθηεινχληαη κε ρξήκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη έιιελεο βνπιεπηέο άξρηζαλ λα δηράδνληαη, κε ηνπο κεηξηνπαζέζηεξνπο απφ απηνχο λα 

επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αθφκα θαη κε πφξνπο κε θπβεξλεηηθνχο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ (Eyioub, Ησαλλίδεο, Παπιίδεο, Μηραειίδεο, Καθνγηάλλεο) θαη ηνπο 

πην δηεθδηθεηηθνχο λα επηζπκνχλ κελ έξγα, αιιά απηά λα γίλνληαλ κέζσ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, επηδηψθνληαο θπξίσο λα ζέζνπλ ηνπο Βξεηαλνχο πξν ησλ επζπλψλ 

ηνπο.
60

   

Γηάζηαζε απφςεσλ αλάκεζα ζηα ειιεληθά κέιε ππήξρε αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν 

επίιπζεο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο θαη βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ 

γεσξγψλ. Ο Μ. Μηραειίδεο, κε ςήθηζκά ηνπ, δήηεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε λα πξνσζήζεη 

λνκνζρέδηα, κε ηα νπνία ηα αγξνηηθά δάλεηα λα ξπζκίδνληαη κε καθξνπξφζεζκα νκφινγα, 

κε εηήζηα απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ, θαη ηα επηηφθηα λα κε μεπεξλνχλ ην 7%. Αληίζεηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ δήισζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο, αθνχ ζεσξνχζαλ φηη ζα επέθεξε 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα παξά νθέιε ελψ ζα δηαηάξαζζε θαη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
61

 

Ζ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ λεζηνχ θαη ε κεηαηξνπή ζε απνηθία, νδήγεζε θαη 

ζηε κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ησλ Βξεηαλψλ. Έηζη, απνθαζίζηεθε ε βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δειψζεθε θαη ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Κπβεξλήηε. ην ίδην 

θιίκα θπκάλζεθε θαη ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Αξρηηειψλε, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

Κπβέξλεζε ζα πξνέβαηλε ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε δαλείνπ, κε εγγχεζε ηηο 

θπβεξλεηηθέο πξνζφδνπο, ψζηε λα εθηειεζηνχλ έξγα ζηα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηνπ 

λεζηνχ, θπξίσο φκσο ζε απηφ ηεο Ακκνρψζηνπ. Αληίζεηνη κε ην ςήθηζκα ήηαλ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, εθηφο ησλ εθιεγφκελσλ ζηελ Ακκφρσζην θαη 

ηελ Κεξχλεηα, ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ αιιά θαη ηνλ, εθιεγφκελν ζηελ Οξεηλή, Υ. 

Υαηδεπξνθφπε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πάλησο φηη νη εθεκεξίδεο είραλ δεκηνπξγήζεη έλα 

                                                             
60 TNA: CO69/37. πλεδξία 4-1-1926. Παξφκνηα ζπδήηεζε έγηλε θαη θαηά ην επφκελν έηνο, κε ην ίδην ζέκα, 
βι. ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 8-11-1927. 
61 TNA: CO69/37. πλεδξία 8 θαη 26-5-1926. 
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αξλεηηθφ θιίκα γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, πξνθξίλνληαο ηελ αλάγθε γηα έξγα θαη 

ζηηο άιιεο πφιεηο,
62

 ζε κηα εθδήισζε ηνπηθηζηηθνχ πλεχκαηνο, ελψ ζπζηάζεθαλ θαη 

επηηξνπέο γηα λα δηεθδηθήζνπλ έξγα γηα ηηο επαξρίεο ηνπο.
63

 Σν γεγνλφο φηη έλα απφ ηα 

θχξηα επηρεηξήκαηα ησλ βνπιεπηψλ πνπ θαηαςήθηζαλ ην λνκνζρέδην ήηαλ φηη νη 185 απφ 

ηηο 250,000 ιίξεο ηνπ δαλείνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν ζηελ Ακκφρσζην θαη νη 

ππφινηπεο ζηα άιια ιηκάληα, απνηειεί ζνβαξφ ιφγν λα ζπλδεζεί ε θαηαγσγή ησλ 

βνπιεπηψλ κε ηελ απφξξηςε ηνπ ςεθίζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ζεσξνχζαλ ηηο ελ ιφγσ 

εξγαζίεο σο πνιπηέιεηα γηα ην λεζί, αθνχ ην ππάξρνλ ιηκάλη ζηελ Ακκφρσζην 

ηθαλνπνηνχζε ηηο αλάγθεο ηνπ. Αληίζεηα, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ςεθίζκαηνο, κε πξσηεξγάηε 

ηνλ Γ. Δκθηεηδή, απέδσζαλ ζηα ππφινηπα κέιε πξνζσπηθά θαη ηνπηθηζηηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ απφξξηςή ηνπ. Σειηθά ην ςήθηζκα εγθξίζεθε, κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ Βξεηαλψλ.
64

 

Σν γεγνλφο απνδείθλπε φηη, πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ νδήγεζε ζηε δηάζπαζε ηνπ θνηλνχ κεηψπνπ πνπ ππήξρε 

ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20
νχ

 αηψλα. Απηφ βέβαηα νθεηιφηαλ θαη ζην γεγνλφο φηη αθνινπζείην 

κηα πην κεηξηνπαζήο πνιηηηθή γηα ην εζληθφ δήηεκα εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Σν γεγνλφο 

ήηαλ πάλησο, φηη δελ αθνινπζείην κηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή γηα ηα δηάθνξα 

λνκνζεηήκαηα θαη ςεθίζκαηα, αληηζέησο αξθεηέο ήηαλ νη θνξέο πνπ ηα ειιεληθά κέιε 

ςήθηδαλ ζχκθσλα κε ηνπηθηζηηθά θξηηήξηα ή ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, παξά ηελ 

θνηλή απφθαζή ηνπο ζηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ. 

Παξφκνηα αληηπαξάζεζε, αλ θαη ζχληνκε, ζηεξηγκέλε ζε ηνπηθηζηηθά θξηηήξηα, 

ζπλέβε αλάκεζα ζηα ειιεληθά κέιε θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα (1928). Αθνξκή έδσζε ε 

πξφηαζε ηνπ βνπιεπηή Λάξλαθαο Λ. Πηεξίδε γηα έγθξηζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ 

παξαρψξεζε πνζνχ 200 ιηξψλ απφ ην Πιενλαζκαηηθφ Σακείν γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ Λάξλαθαο. Ο βνπιεπηήο Απδήκνπ - Κνηιαλίνπ Μ. Μηραειίδεο δήισζε ηελ 

αληίζεζή ηνπ ζην ςήθηζκα θαη κε εηξσληθφ χθνο αλέθεξε φηη ην λεζί πιένλ ζα «θαηέβαιε 

θφξν ππνηειείαο ζηε Λάξλαθα», ζέινληαο λα αλαθέξεη φηη δαπαλήζεθαλ πνιιά ρξήκαηα 

γηα ηελ επαξρία απηή. Απηφ πξνθάιεζε ηελ αληεπίζεζε ηνπ εηζεγεηή ηνπ ςεθίζκαηνο, ν 

νπνίνο αλέθεξε φηη παξά ην γεγνλφο φηη ζπαηαιήζεθαλ ρηιηάδεο ιίξεο γηα ην λνζνθνκείν 

ηεο Λεκεζνχ, ην νπνίν ήηαλ θαη πνιχ κεγάιν γηα ηηο αλάγθεο ηεο, εληνχηνηο ν ίδηνο ζα 

ππεξςήθηδε νπνηνδήπνηε πνζφ θαη αλ δεηείην γηα απηφ. Σειηθά ζηε ζρεηηθή ςεθνθνξία 

θαηαςεθίζηεθε απφ έμη ζπλνιηθά έιιελεο βνπιεπηέο. Αμηνπξφζεθην πάλησο είλαη ην 

γεγνλφο φηη, ελψ πξνηάζεθε πιεζψξα ςεθηζκάησλ, απηφ ήηαλ ην κφλν ην νπνίν 

                                                             
62 «Καη δηά ηελ Λεκεζφλ ηίπνηε;», εθ. Αιήζεηα, 11-12-1925. 
63 «Δλέξγεηαη ησλ πνιηηψλ δηά ιηκεληθά έξγα» θαη «Γηά ηα ιηκεληθά Λεκεζνχ», εθ. Αιήζεηα, 11-12-1925 θαη 
18-11-1925 αληίζηνηρα. Βι. επίζεο «Σα ιηκεληθά έξγα θαη νη Λαξλαθείο», εθ. Αιήζεηα, 8-1-1926.  
64 TNA: CO69/37. πλεδξία 22-2-1926.  
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πξνθάιεζε αληηδξάζεηο.
65

 Παξφκνηα ζηάζε ηήξεζαλ θαη νη εβέξεο θαη Πηεξίδεο ην 

επφκελν έηνο (1929), φηαλ θαηαςήθηζαλ ςήθηζκα γηα παξαρψξεζε δσξεάο 50,000 ιηξψλ 

απφ ηε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε θαη ηε ιήςε δαλείνπ 150,000 ιηξψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ιηκαληνχ ηεο Ακκνρψζηνπ, γηαηί δελ ζα γηλφηαλ νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε εξγαζία ζηα 

ιηκάληα ηεο Κεξχλεηαο θαη Λάξλαθαο.
66

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απφθηεζε γηα ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, θπξίσο, θαη ην δήηεκα 

ηεο ππεθνφηεηάο ηνπο, φπσο εθθξάζηεθε θπξίσο κε επεξσηήζεηο πξνο ηελ Κπβέξλεζε, 

δεηψληαο λα δηεπθξηληζηνχλ είηε νξηζκέλα δηνηθεηηθά δεηήκαηα, φπσο ε ζρέζε ηεο 

ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο κε ηελ θαηνρή ηεο βξεηαληθήο ππεθνφηεηαο ησλ Κππξίσλ,
67

 είηε 

κε παξάπνλα γηα ηελ άξλεζε παξαρψξεζεο ηεο ππεθνφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα.
68

  

Σν δήηεκα ηέζεθε θαηά ηελ αληηθψλεζε ηεο επφκελεο ρξνληάο (1927) απφ ηνλ . 

Παπιίδε, ν νπνίνο πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ κε έθθιεζε πξνο ηνλ Κπβεξλήηε 

θαη ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε λα κεξηκλήζνπλ γηα λα δνζεί ιχζε ζην δήηεκα ηεο 

ππεθνφηεηαο ησλ Κππξίσλ πνπ δνχζαλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ηελ πξνζάξηεζε ηνπ λεζηνχ 

ζηε Βξεηαλία. Σν δήηεκα αθνξνχζε φζνπο Κχπξηνπο δνχζαλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ην 1914, 

νη νπνίνη δελ απέθηεζαλ ηε βξεηαληθή ππεθνφηεηα, ελψ αληίζεηα, άιινη νη νπνίνη θακηά 

ζρέζε δελ είραλ κε ην λεζί θαη βξίζθνληαλ ηπραία ζε απηφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξνζάξηεζεο ζεσξνχληαλ βξεηαλνί ππήθννη.
69

 Ζ πξφηαζε εγθξίζεθε νκφθσλα θαη 

εηζήρζεθε ζηελ αληηθψλεζε.
70

 Με ςήθηζκα, ην νπνίν επίζεο εγθξίζεθε νκφθσλα, 

δεηήζεθε ε θπβεξλεηηθή κέξηκλα ψζηε λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα θαη νη 

Κχπξηνη ηεο Αηγχπηνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα, αλ ην επηζπκνχζαλ, λα απνθηήζνπλ ηε 

βξεηαληθή ππεθνφηεηα. Αθνξκή έδσζε ε έθδνζε δηαηάγκαηνο απφ ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε ζηηο 13 Μαΐνπ 1927, ζχκθσλα κε ην νπνίν, φζνη Κχπξηνη επηζπκνχζαλ, 

κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ αηγππηηαθή ππεθνφηεηα, θαη λα ζπλερίζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εθεί ή ηε βξεηαληθή θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Αίγππην.
71

 Σν ζέκα 

                                                             
65 TNA: CO69/41. πλεδξία 7-8-1928. 
66 TNA: CO69/41. πλεδξία 10-12-1929. 
67 TNA: CO69/37. πλεδξία 4-1-1926. 
68 TNA: CO69/37. πλεδξία 7-1-1926. Δλδεηθηηθή είλαη ε άξλεζε ησλ βξεηαληθψλ αξρψλ λα παξαρσξήζνπλ 

δηαβαηήξην ζηνλ πνιηηεπηή θαη πξψελ βνπιεπηή Ν. Κι. Λαλίηε, κε πξφθαζε φηη ην «θαζεζηψο ηεο 

εζληθφηεηαο» ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζάξηεζεο δελ κπνξνχζε λα δηεπθξηληζηεί. 
69 Γηα ην δήηεκα ηεο ηζαγέλεηαο βι. Αρηιιεχο Αηκηιηαλίδεο, Σν δήηεκα ηεο ηζαγέλεηαο ησλ Κππξίσλ απφ ηεο 

βξεηηαληθήο θαηνρήο κέρξη ζήκεξνλ, Αζήλα 1939. Σν δήηεκα ηέζεθε ζηνλ Κπβεξλήηε κε πξνζσπηθή 

επίζθεςε ησλ βνπιεπηψλ, «Γηά ηελ ππεθνφηεηα ησλ ελ μέλε Κππξίσλ», εθ. Αιήζεηα, 9-7-1926.   
70 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 24-1-1927. Σελ εηζαγσγή ηεο παξαγξάθνπ ππνζηήξημε θαη ν ηχπνο, αθνχ ην 

ζεσξνχζε επίθαηξν θαη ζεκαληηθφ. Βι. «Ζ ππεθνφηεο ησλ ελ ηε μέλε Κππξίσλ», εθ. Αιήζεηα, 4-2-1927.  
71 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 27-6-1927. Σν πξφβιεκα είρε γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θππξηαθφ ηχπν, κέζσ 
επηζηνιήο ησλ θππξίσλ θαηνίθσλ Πνξη-άηη, βι. «Οη Κχπξηνη θαη ε Βξεηη. ππεθνφηεο», εθ. Αιήζεηα, 18-6-

1926.   
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πξνσζήζεθε απφ ηνλ Κπβεξλήηε ζην ππνπξγείν, κε ηνλ Storrs λα ελεκεξψλεη ην επφκελν 

έηνο ηνπο βνπιεπηέο φηη απαζρνινχζε έληνλα ηνλ ίδην ηνλ ππνπξγφ.
72

 

ε απηά ηα πιαίζηα, αλαθηλήζεθε απφ ηνλ Κ. Ρσζζίδε θαη ην δήηεκα ησλ 

πνιηηηθψλ εμνξίζησλ Φ. Εαλλέηνπ θαη Ν. Καηαιάλνπ,
73

 εξσηψληαο κε ηελ εμνπζία πνηνχ 

λφκνπ εμνξίζηεθαλ απφ ην λεζί, αλ ηνπο αζθήζεθε νπνηαδήπνηε δίσμε θαη αλ ππήξρε 

πηζαλφηεηα λα ηνπο επηηξαπεί ε επηζηξνθή, ιφγσ ησλ ζπκπαζεηψλ πνπ είραλ ζην λεζί. Ο 

Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο μεθαζάξηζε φηη ν κελ πξψηνο εμνξίζηεθε κε βάζε ην λφκν πεξί 

Αιινδαπψλ, ελψ ν Καηαιάλνο γηα ιφγνπο εηξήλεο θαη ηάμεο, ζχκθσλα κε ην ηξαηησηηθφ 

Νφκν πνπ επηβιήζεθε, ελψ ε Κπβέξλεζε δελ πξνηίζεην λα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή 

ηνπο.
74

 Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1930, κε ςήθηζκα ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ δεηήζεθε 

ε ζπλδξνκή ηνπ Κπβεξλήηε πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ γηα λα επηηξαπεί ε επηζηξνθή ηνπ 

Εαλλέηνπ ζην λεζί, ιφγσ ηεο άδηθεο εμνξίαο ηνπ, θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ Κχπξν. Ο 

Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο αλέθεξε φηη ζα πξνσζνχζε ην αίηεκα, αθνχ παξνπζηαδφηαλ κε 

πην ήπηα κνξθή, θάηη πνπ αθελφο ηθαλνπνίεζε ηνλ εηζεγεηή ηνπ, αθεηέξνπ ζα 

ραξνπνηνχζε θαη ηνλ Μηραειίδε, ν νπνίνο εηνίκαζε ην ςήθηζκα θαη ην έδσζε ζην 

κεηξνπνιίηε ιίγν πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ, φπσο ν ίδηνο ν Νηθφδεκνο αλέθεξε. Σν 

ςήθηζκα ππνζηήξημε θαη ν νζσκαλφο βνπιεπηήο Eyioub, αλαγλσξίδνληαο ην ραξαθηήξα 

θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Εαλλέηνπ. Παξφκνην ςήθηζκα θαηαηέζεθε θαη γηα ηνλ Καηαιάλν 

κέζσ ςεθίζκαηνο ηνπ ηδίνπ βνπιεπηή, ην νπνίν φκσο αληηκεησπίζηεθε αξλεηηθά ηφζν απφ 

ηνλ Eyioub φζν θαη ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, κε πξφζρεκα θπξίσο ηε δεκνζηνγξαθηθή 

ηνπ δξάζε, κε απνηέιεζκα λα θαηαςεθηζηεί.
75

              

Δλψ δηαξθνχζαλ αθφκα νη ζπλεδξίεο, ζηα κέζα Ννεκβξίνπ 1925, νη έιιελεο 

βνπιεπηέο απέζηεηιαλ ππφκλεκα ζηνλ ππνπξγφ, κε ην νπνίν δεηνχζαλ ηελ έλσζε ηνπ 

λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ηελ παξνρή πεξηζζνηέξσλ 

«ειεπζεξηψλ απηνδηνηθήζεσο». Γπν κήλεο αξγφηεξα, ε απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ ήηαλ 

                                                             
72 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 26-4-1928. 
73 Γηα ηηο εμνξίεο ησλ Εαλλέηνπ θαη Καηαιάλνπ βι. G.S. Georghallides, A Political, φ.π., ζζ. 224-226 θαη 

192-193 αληίζηνηρα. Γηα ηνλ Καηαιάλν βι. Π. Υαηδεκάξθνπ, «Απνκλεκνλεχκαηα ή απηνβηνγξαθία 

Νηθνιάνπ Καηαιάλνπ», Κππξηαθαί πνπδαί, ΜΓ΄ (1979), Λεπθσζία 1980, ζζ. 197-259,  Πέηξνο 
Παπαπνιπβίνπ, «Πηπρέο απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Νηθφιανπ Καηαιάλνπ ζηε Λεπθσζία (1893-1921)», 

Δζλνγξαθηθά, 14 (Ναχπιην 2009), ζζ. 11-23. Ο Καηαιάλνο απεβίσζε ζε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ζηελ Αζήλα, ζπληεξνχκελνο απφ ηηο αγαζνεξγίεο Κππξίσλ, βι. Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, «Σα ηέιε ηεο δσήο 

ηνπ Νηθνιάνπ Καηαιάλνπ. Γχν αλέθδνηεο επηζηνιέο ηνπ Εήλσλνο Υξ. ψδνπ θαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Κχπξνπ Κπξίιινπ Γ΄», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθψλ πνπδψλ, Γ’ (1996), ζζ. 

181-189. 
74 TNA: CO69/37. πλεδξία 8-5-1926. 
75

 TNA: CO69/41. πλεδξία 8-5-1930. Σα ςεθίζκαηα ππνζηεξίρζεθαλ θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθά, βι. «Οη 

εμφξηζηνη», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 10-5-1930. Ζ απάληεζε ηνπ Κπβεξλήηε ήηαλ αληίζηνηρε κε ηελ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ. Θα απνδερφηαλ, δειαδή, ηελ επηζηξνθή ηνπ Εαλλέηνπ, αιιά φρη ηνπ Καηαιάλνπ, 

βι. «Γηά ην δήηεκα ησλ πνιηηηθψλ εμνξίζησλ ηεο Νήζνπ», εθ. Αιήζεηα, 21-5-1930. Ζ απφθαζε απηή, φπσο 
ήηαλ αλακελφκελν, πξνθάιεζε αληηδξάζεηο, «Δπί ηεο επαλφδνπ ηνπ θνπ Ν. Καηαιάλνπ», εθ. Νέα Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 24-5-1930. 
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απνγνεηεπηηθή, αθνχ πέξαλ ηεο αλαθνξάο ζην γεγνλφο φηη «ην δήηεκα ηεο Δλψζεσο ηεο 

Κχπξνπ κεηά ηεο Διιάδνο ηειεησηηθψο εθιείζζε», παξάιιεια αλαθεξφηαλ θαη ζηελ 

αδπλακία παξαρψξεζεο απηνδηνίθεζεο, αθνχ ε Κχπξνο δελ «έθζαζελ αθφκε εηο ηνηνχηνλ 

βαζκφλ πνιηηηθήο αλαπηχμεσο», πνπ λα δηθαηνινγνχζε θάηη ηέηνην, πξνθαιψληαο ηελ 

αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ.
76

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ δελ άθελε 

θαλέλα πεξηζψξην ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο γηα λα ζέζνπλ μαλά ηα αηηήκαηά ηνπο, απηνί, 

κε λέν ππφκλεκα εμέθξαζαλ ηε ιχπε ηνπο γηα ηε «ζαξθαζηηθή» ππνπξγηθή απάληεζε θαη 

ηε δπζθνξία ηνπο γηα ηελ αλαθνξά ηνπ ζε «κε - κσακεζαληθά κέιε». Αλαθέξζεθαλ 

επίζεο ζηελ επηκνλή ηνπο ζηα αηηήκαηά ηνπο.
77

 Πέξα απφ απηφ, κέζσ αξζξνγξαθίαο αιιά 

θαη ππνκλεκάησλ ηνπ Παγθχπξηνπ Γηδαζθαιηθνχ πλδέζκνπ ηίζεην ε αλάγθε γηα 

αλαζεψξεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ λφκνπ, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχζαλ θαη νξηζκέλνη 

έιιελεο βνπιεπηέο.
78

 ηα πιαίζηα απηά, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, έθζαζε ζην λεζί ν λένο 

Κπβεξλήηεο, Sir Ronald Storrs, κέρξη ηφηε ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ζηα Ηεξνζφιπκα. Ζ 

άθημε κηαο ηφζν «δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηνο» αλακελφηαλ κε θηιηθά αηζζήκαηα, ζε 

ζπλάξηεζε βέβαηα κε ηελ αλαρψξεζε ηνπ Stevenson, ν νπνίνο ζεσξήζεθε σο «ν 

αλειεπζεξψηεξνο θαη ρεηξφηεξνο ησλ απφ ηεο Καηνρήο Άγγινο Αξκνζηήο».
79

 

Ζ ζχλνδνο ηνπ 1927 μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο θαη ιίγεο κφλν 

κέξεο κεηά ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ηελ πξψηε ηνπ ελαξθηήξηα 

νκηιία, ν λένο Κπβεξλήηεο Sir Ronald Storrs, αθνχ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

δηνξηζκφ ηνπ ζην λεζί, δήηεζε απφ ηα αηξεηά κέιε ηε βνήζεηά ηνπο γηα λα μεπεξάζεη ε 

Κχπξνο ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζηελ νπνία πεξηέπεζε, πνπ είρε αληίθηππν ηφζν ζηελ 

παξαγσγή φζν θαη ζην εκπφξην. Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ, πέξαλ 

ησλ νδεγηψλ πνπ δφζεθαλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θππξηαθά πξντφληα θαη πξψηεο χιεο 

ζηηο θπβεξλεηηθέο εξγαζίεο, έγηλε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ κέζσ 

ηνπ δηνξηζκνχ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ γηα λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο γηα 

ηα αξδεπηηθά έξγα, ην ζχζηεκα ηεο θνξνινγίαο αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία Κππξηαθήο 

Βηβιηνζήθεο. Δπηπξφζζεηα, ν δηνξηζκφο εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο έδσζε 

ψζεζε ζηελ αλάπηπμε επηκέξνπο ηνκέσλ, φπσο ησλ κεηαιιείσλ, ελψ αμηνζεκείσηε ήηαλ ε 

ζχζηαζε εηδηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αγξνηηθήο δσήο ζην λεζί, 

ψζηε ε Κπβέξλεζε λα θαηαλνήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

                                                             
76 «Ζ απάληεζηο ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ εηο ην ππφκλεκα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ», εθ. Αιήζεηα, 

Παξάξηεκα, 26-2-1926, «Δπί ηεο απαληήζεσο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 27-2-1926, «Σν 

λένλ ππνπξγηθφλ έγγξαθνλ», εθ. Αιήζεηα, 5-3-1926. 
77 «Ζ αληαπάληεζηο», εθ. Αιήζεηα, 7-5-1926. 
78 Βι. ελδεηθηηθά, «Σν ππφκλεκα ησλ Γηδαζθάισλ» θαη «Ο πεξί Παηδείαο λφκνο ηνπ 1923», εθ. Αιήζεηα, 18-

6-1926 θαη 13-8-1926, Μ. Μηραειίδεο, «Ζ απνηπρία ηνπ πεξί παηδείαο λφκνπ», εθ. Αιήζεηα, 6-8-1926.   
79 «Δπί ησ δηνξηζκψ ηνπ λένπ Κπβεξλήηνπ» θαη «Ο λένο Κπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ», εθ. Αιήζεηα, 20-8-1926 

θαη 19-11-1926. 
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ιανχ.
80

 Πξφηεηλε επίζεο ηε δεκηνπξγία Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ. Αλέθεξε 

επηπιένλ ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε πφξσλ γηα ηζνζθειηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

απνπιεξσκήο ησλ ιηκεληθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δαλείσλ ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο 

δεθάηεο θαη ηεο εμάληιεζεο ηνπ Αθξηδηθνχ Σακείνπ.
81

  

 Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηελ Δπηηξνπή χληαμήο 

ηεο εθηφο απφ κηα παξάγξαθν, ηελ νπνία πξφηεηλαλ ηα ειιεληθά κέιε θαη αληέδξαζαλ ηα 

επίζεκα θαη ν Munir Bey. χκθσλα κε απηή, ην πκβνχιην επηζπκνχζε επξχηεξεο 

ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο, κε πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ζηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ γηα ηνπο 

αηξεηνχο βνπιεπηέο. Καηά ηε ζπδήηεζε, ν Eyioub ππεξαζπίζηεθε ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κπβέξλεζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αθνχ ππήξραλ φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρία: νη αηξεηνί βνπιεπηέο ήηαλ πξφζπκνη γηα ζπλεξγαζία, ην λέν 

ζχληαγκα παξείρε κηα θαιή βάζε γηα απηή, ελψ θαη ην πνιηηηθφ πξφγξακκα ηνπ λένπ 

Κπβεξλήηε, φπσο παξνπζηάζηεθε, ήηαλ ζεηηθφ. Δμάιινπ, φπσο αλέθεξε ν Σνχξθνο 

βνπιεπηήο, κπνξνχζαλ λα δνθηκάζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαη αλ δελ έκελαλ επραξηζηεκέλνη, λα ηελ αλαζεσξνχζαλ. Σα ειιεληθά κέιε, 

κε πξσηεξγάηε ηνλ Μ. Μηραειίδε ακθηζβήηεζαλ ηφζν ηηο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

αθνχ νη δηαθεξχμεηο ηεο ήηαλ «ζηάθηε ζηα κάηηα» θαη ε νπνία δελ θαηείρε νπνηνδήπνηε 

«καγηθφ ξαβδί» γηα λα ηηο πινπνηήζεη, φζν θαη απηέο ησλ Σνχξθσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο –

αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε αληίδξαζή ηνπο νθεηιφηαλ ζε «δήιεηα»-, επηκέλνληαο 

ζηελ εηζαγσγή ηεο ζρεηηθήο παξαγξάθνπ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο αγφξεπζε θαη ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζχλνδν γηα λα 

απνδείμεη ηελ αλάγθε λα απνδνζνχλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ζηα αηξεηά κέιε -ε έγθξηζε 

ηεο αχμεζεο ηνπ θφξνπ γηα ηε δηβαλία, παξά ην γεγνλφο φηη θαη ηα δψδεθα ειιεληθά κέιε, 

πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 85% ηνπ πιεζπζκνχ, ηνλ θαηαςήθηζαλ, ήηαλ ην πην ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα- αθνχ παξέκελαλ αξθεηά άξζξα θαη ζην λέν ζχληαγκα πνπ ηηο πεξηφξηδαλ, κε 

πην ζεκαληηθά ην βέην ηνπ Κπβεξλήηε θαη ηνπ Βαζηιηά θαη ην δηθαίσκα ηνπ Κπβεξλήηε λα 

επηβάιιεη λφκνπο κε δηαηάγκαηα ελ πκβνπιίσ. Σηο απφςεηο απηέο ππνζηήξημαλ θαη νη 

ππφινηπνη έιιελεο βνπιεπηέο, κε ηνλ Λ. Πηεξίδε λα εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηαηί δελ 

πεξηιήθζεθε ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν θαη ην αίηεκα γηα «απηνθπβέξλεζε». ην αίηεκα 

απηφ φκσο δελ δφζεθε ε πξέπνπζα ζεκαζία, αθνχ, πέξαλ κηαο αζζελνχο αληίδξαζεο απφ 

ηνπο κνπζνπικάλνπο, ηα ππφινηπα ειιεληθά κέιε θξάηεζαλ απνζηάζεηο απφ απηφ. Ζ 

                                                             
80 ηα πιαίζηα απηά εθδφζεθε θαη ε πνιχ ρξήζηκε κειέηε ηνπ δηνηθεηή Λάξλαθαο, B. J. Surridge, A survey 
of rural life in Cyprus, Λεπθσζία 1930. 
81 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 17-1-1927. 
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εηζαγσγή ηεο παξαγξάθνπ ηειηθά θαηαςεθίζηεθε κε ηηο θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο 

θαη ηελ ληθψζα ςήθν ηνπ Πξνεδξεχνληνο.
82

   

 Πέξαλ ηεο πην πάλσ αλαθνξάο, ε αληηθψλεζε ηνπ πκβνπιίνπ πεξηιάκβαλε 

έθθξαζε ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ Storrs θαη ηεο 

ειπίδαο φηη ν λένο Κπβεξλήηεο ζα θαηάθεξλε λα βξεη ηηο ιχζεηο γηα λα εμέιζεη ην λεζί απφ 

ηελ νηθηξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, απνηέιεζκα ηνπ κεησκέλνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

πξσηφγνλεο κνξθήο γεσξγνθηελνηξνθίαο. Χο κέηξα πξνο επίιπζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ νη βνπιεπηέο πξφηεηλαλ α) ηελ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σξάπεδαο, κε ηθαλφ 

θεθάιαην, πνπ ζα παξείρε ρακειφηνθα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, β) ηελ αλάιεςε 

αξδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε βάζε πξνκειεηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο, γ) ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ Γεσξγηθνχ Σκήκαηνο, θαη δ) ηελ πξνζπάζεηα γηα ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηα κέηξα πνπ εμήγγεηιε ν λένο 

Κπβεξλήηεο, γηα ηα δεκφζηα έξγα, ηηο αλαζθαθέο, ηελ εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία θαη ηηο 

κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δήηεζαλ νη βνπιεπηέο απφ ηελ Κπβέξλεζε ζην 

ηειεπηαίν δήηεκα, αηηνχκελνη παξάιιεια ηε ζέζπηζε θηιεξγαηηθήο λνκνζεζίαο, κε ηελ 

νπνία ζα δηαζθαιίδνληαλ ηφζν ε αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ, θαη ε θαζηέξσζε ηνπ νθηαψξνπ 

θαη θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ.
83

   

 Ζ πξψηε θάζε ηεο ζπλφδνπ δηήξθεζε κφιηο ηέζζεξηο κέξεο, κε λνκνζεηηθή 

εξγαζία, ρσξίο ζεκαληηθέο ζπδεηήζεηο ή εληάζεηο. ηε κηα πεξίπησζε πνπ ρξεηάζηεθε 

ςεθνθνξία, νη Έιιελεο βνπιεπηέο δελ αθνινχζεζαλ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, αιιά 

ςήθηζαλ κε γλψκνλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο.
84

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πξνζπάζεηα 

ησλ ειιήλσλ κειψλ λα αζθήζνπλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν ζηελ θπβέξλεζε κέζσ ζπρλψλ 

επεξσηήζεσλ γηα γεγνλφηα πνπ ελέπηπηαλ ζηελ αληίιεςή ηνπο, αιιά θαη γηα δαπάλεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, αλ δηνρεηεχηεθαλ θαη πψο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη κφλν ζηε ζπλεδξία ηεο 

27
εο

 Ηνπλίνπ 1927 έγηλαλ έλδεθα επεξσηήζεηο, απφ δηάθνξνπο βνπιεπηέο.
85

 εκαληηθφ 

επίηεπγκα ηεο ελ ιφγσ λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ ήηαλ θαη ε πηνζέηεζε αξθεηψλ λφκσλ 

ζρεηηθά κε εξγαζηαθά ζέκαηα, φπσο ήηαλ ν θαζνξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο, ν νπνίνο ζηεξίρηεθε ζε λνκνζρέδην πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηνλ 

Ρσζζίδε,
86

 θαη ησλ εξγάζηκσλ σξψλ.
87

       

                                                             
82 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 21-1-1927. πσο θαη ζηελ αληηθψλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ε ελέξγεηα 

ησλ Σνχξθσλ θαηαθξίζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ηχπν, πνπ ζεσξνχζε φκσο φηη δελ ζα επεξέαδε ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ, βι. «Ζ ςήθνο ησλ Οζσκαλψλ βνπιεπηψλ», εθ. Νέα Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 29-1-1927.  
83 Γηα ηελ αληηθψλεζε βι. ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 26-1-1927. 
84 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 26-1-1927. 
85 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 27-6-1927. 
86 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξίεο 8 θαη 9-11-1927. 
87 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 9-11-1927. 
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 Ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ήηαλ επίζεο ην ςήθηζκα πνπ πξφηεηλε ν Πηεξίδεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθά εάλ ζπλππνινγηζηεί ην πςειφ 

πνζνζηφ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζην λεζί. Σν ςήθηζκα ππνζηήξημαλ θαη ηα επίζεκα κέιε, 

κε ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα λα πξνζζέηεη θαη ηελ αλάγθε γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε.
88

 ηα 

πιαίζηα απηά, ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, θαη αθνχ πξνεγήζεθε ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ, πξνηάζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε λνκνζρέδην πνπ ζα επέβαιιε ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Παξά ην γεγνλφο φηη απηφ απνηεινχζε θαη δηθή ηνπο επηζπκία, 

εληνχηνηο θαηαςεθίζηεθε απφ ηα ειιεληθά κέιε, ηα νπνία ζεψξεζαλ ηελ εηζαγσγή ηεο σο 

πξψηκε, γηα νηθνλνκηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ελψ θαη ην φηη, ζχκθσλα κε ηνπο 

ίδηνπο, αθνινπζνχζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν ηνπ 1929 ήηαλ απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Με ηελ άπνςή ηνπο δηαθψλεζαλ νη Σνχξθνη βνπιεπηέο, 

ππεξςεθίδνληάο ην, πξνβάιινληαο σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην γεγνλφο φηη δηλφηαλ ε 

επρέξεηα ζηα Δθπαηδεπηηθά πκβνχιηα θάζε Κνηλφηεηαο λα επηιέμνπλ ηηο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ζα επηβαιιφηαλ ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
89

     

 Οη ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο ηνπ 1927 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, κε 

ηνπο Έιιελεο λα εθπξνζσπνχληαη κφλν κε δέθα βνπιεπηέο αθνχ ν . Παπιίδεο είρε 

παξαηηεζεί, ελψ ν Υ. Φηεξφο απεβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ.
90

 Πξηλ ηε 

ζχγθιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, ηα πλεχκαηα είραλ νμπλζεί κεηά ηελ επίζθεςε 

ηνπ Κπβεξλήηε ησλ ηηαινθξαηνχκελσλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Κχπξν ζηηο 21-23 Οθησβξίνπ 

1927. Απηήο πξνεγήζεθε ζεηξά άξζξσλ ελαληίνλ ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο ζηα λεζηά θαη 

ησλ απζηεξψλ αλζειιεληθψλ κέηξσλ, πνπ θαινχζαλ επίζεο ηελ εθδήισζε πιήξνπο 

αδηαθνξίαο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ.
91

 Παξάιιεια, φκσο, δεηνχζαλ απφ ηνλ M. Lago, λα 

πάξεη παξάδεηγκα θαιήο δηνίθεζεο απφ ηε Βξεηαλία ζηελ Κχπξν, επηρείξεκα πνπ 

αληέθαζθε κε ηα αηηήκαηα γηα πεξαηηέξσ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ, θαη ήηαλ απφξξνηα 

ηνπ θαινχ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ άθημε ηνπ Storrs ζην λεζί.
92

  

ηηο καθξάο δηάξθεηαο ζπλεδξίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ επίζθεςε, ζπδεηήζεθε 

θπξίσο ην λνκνζρέδην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην νπνίν, γηα πξψηε θνξά, παξνπζηάζηεθε 

κε επεμεγεκαηηθή νκηιία απφ ηνλ Κπβεξλήηε. ε απηήλ αλαθεξφηαλ φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο έγηλε κε βάζε ηα ππάξρνληα κέρξη ηφηε θνξνινγηθά δεδνκέλα, αθνχ ε 

                                                             
88 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 7-11-1927. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, βι. εθ. Αιήζεηα, 21-1-

1927, «Ο ζεζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαηδεχζεσο», λα ζεσξεί φηη ε έιιεηςε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά 

θαη ε κεησκέλε θπβεξλεηηθή ρνξεγία πξνο ηα ζρνιεία ήηαλ απνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηβνιή ηεο, αλ 

θαη ζπκθσλνχζε κε ηελ ηδέα. Γηα αληίζεηεο απφςεηο, θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο, «Δπί ηνπ ςεθίζκαηνο», εθ. 

Αιήζεηα, 4-2-1927. 
89 TNA: CO69/41. πλεδξία 23-4-1931. 
90 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξίεο 1 θαη 3-12-1927 αληίζηνηρα.  
91 Βι. ελδεηθηηθά «Αληί ραηξεηηζκνχ», «Κχπξνο θαη Γσδεθάλεζνο», εθ. Αιήζεηα, 21-10-1927. 
92 G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζει. 63. 
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Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε λα κειεηήζεη ηηο θνξνινγίεο δελ είρε νινθιεξψζεη αθφκα ην έξγν 

ηεο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ πάλησο ε πξνζπάζεηα ηνπ Κπβεξλήηε γηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Έηζη, πέξα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

Δπηηξνπή γηα ηελ Φνξνινγία, εηδηθέο επηηξνπέο ζπζηάζεθαλ γηα ηε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ελψ πξνζθιήζεθαλ εηδηθνί γηα λα 

κειεηήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο θαη ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. Ο 

Storrs αλαθέξζεθε ηέινο ζηα έζνδα πνπ ππνιφγηδε φηη ζα είρε ε απνηθία απφ ηα εηδηθά 

επεηεηαθά λνκίζκαηα θαη γξακκαηφζεκα γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο πεληεθνληαεηίαο ηεο 

βξεηαληθήο παξνπζίαο ζην λεζί.
93

 Παξά ηνπο πνκπψδεηο ιφγνπο ηνπ Κπβεξλήηε, πξψηνο ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, αιιά θαη άιινη αηξεηνί βνπιεπηέο, πξφηεηλαλ ηελ θαηαςήθηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, αθνχ πηζαλή έγθξηζή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα «ήηαλ πξνδνζία» γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Κχξηα αηηία ήηαλ ε κε ηθαλνπνηεηηθή δηάζεζε ησλ εζφδσλ, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμή ηνπ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δηάζεζε κεγάινπ πνζνζηνχ ζε 

κηζζνχο θαη φρη ζε παξαγσγηθά έξγα, παξά ην γεγνλφο φηη απηά ήηαλ απμεκέλα ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ αληίδξαζε πξνθάιεζε θαη ην γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ 1928 «ήηαλ αδειθφο εμ αίκαηνο» κε απηφλ ηνπ 1927, ηνλ νπνίν θαη θαηαςήθηζαλ. Ο 

Μηραειίδεο ηφληζε ηελ απνγνήηεπζε ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη, κεηά θαη ηα ζπρλά 

παξάπνλα θαη αηηήκαηά ηνπο, αλέκελαλ «έλα πξνυπνινγηζκφ ζηεξηγκέλν ζε πην δίθαηεο 

βάζεηο», ηδηαίηεξα ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εμφδσλ, σο απνηέιεζκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

θφξνπ ππνηειείαο. Σν γεγνλφο φηη ν Κπβεξλήηεο ζπγθάιεζε θαη «άηππε ζπλεδξία» ησλ 

αηξεηψλ κειψλ, φπνπ ζπδήηεζαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ εηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηειηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ήηαλ έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηελ 

θαηαςήθηζή ηνπ. Μεηξηνπαζήο, φπσο ζπλήζηδε, ήηαλ ν βνπιεπηήο Eyioub, ν νπνίνο, 

παξφηη δηαθσλνχζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα δαπαλνχληαλ ηα έζνδα, ηδηαίηεξα ην πνζφ πνπ 

δηαηίζεην γηα ην θφξν ππνηειείαο, ην νπνίν ζεσξνχζε φηη ζα απνηεινχζε θεθάιαην γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ππεξςήθηζε ηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 

ζπδήηεζε, ζεσξψληαο φηη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κπβέξλεζε, ζα επηηπγράλνληαλ 

ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο ζε απηφ. Παξφκνηεο απφςεηο εμέθξαζαλ θαη νη ππφινηπνη 

Σνχξθνη ζπλάδειθνί ηνπ, νη νπνίνη ςήθηζαλ καδί κε ηνπο Βξεηαλνχο ππέξ ηεο εηζαγσγήο 

ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνο ζπδήηεζε.
94

  

 Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε επηβεβαίσζε ηελ επηζπκία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ ψζηε λα κεησζνχλ ηα έμνδα, κέζσ 

                                                             
93 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 1-12-1927. 
94 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 1-12-1927. Σηο απφςεηο απηέο ελζηεξλίζηεθε θαη ν ειιεληθφο ηχπνο, βι. «Ο 
λένο πξνυπνινγηζκφο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 3-12-1927, Μ.Γ. Φξαγθνχδεο, «Πξνυπνινγηζκφο 

αλαηδήο», εθ. Αιήζεηα, 9-12-1927. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



456 
 

πεξηθνπψλ ζε δηάθνξα θνλδχιηα, πνπ πεξηιάκβαλαλ κεηψζεηο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ, 

αθφκα θαη θαηάξγεζε δεκνζίσλ ζέζεσλ, ελψ γηα νξηζκέλα θνλδχιηα, φπσο ην ζρεηηθφ κε 

ηα δεκφζηα έξγα, πξφηεηλαλ ηελ αχμεζή ηνπο. Παξάιιεια, πξφηεηλαλ αθφκα θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θνλδπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ 

Αίγππην, κε ζηφρν λα δείμνπλ ηελ αληίξξεζή ηνπο ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία, αιιά θαη ζην 

γεγνλφο φηη απηή έγηλε ρσξίο λα ελεκεξσζνχλ θαλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηψζεηο 

απηέο δελ είραλ απιά αληηπνιηηεπηηθφ ραξαθηήξα, νχηε πξνηείλνληαλ κε ζηφρν ηελ 

πξφθιεζε δπζθνιηψλ ζηε δηνίθεζε, αιιά γίλνληαλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη 

γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ λεζηνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Δπαξρηαθψλ Γηνηθεηψλ ν κεηξνπνιίηεο Νηθφδεκνο πξφηεηλε ηελ αχμεζή ηνπο θαηά έλα, 

ψζηε θάζε επαξρία λα έρεη ην δηνηθεηή ηεο.
95

  Δληνχηνηο, θαη παξά ηηο αξρηθέο 

επηζεκάλζεηο θαη δεζκεχζεηο ησλ Σνχξθσλ βνπιεπηψλ γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηνίθσλ, ηειηθά θαηαςήθηδαλ ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ππνζηεξίδνληαο έηζη ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

Βξεηαλψλ.
96

 

 Μηα απφ ηηο ζεηηθέο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ην ηξέρνλ έηνο ήηαλ θαη ν 

δηνξηζκφο κηαο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλεδξίαδε ηξεηο κε ηέζζεξεηο θνξέο 

εηεζίσο, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ λνκνζρεδίσλ, πξνηνχ θαηαηεζνχλ γηα ζπδήηεζε. 

Σα πξψηα ηεο κέιε, εθηφο ηνπ Πξνεδξεχνληνο Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ήηαλ ν Munir Bey, θαη 

ηέζζεξεηο έιιελεο βνπιεπηέο, νη . ηαπξηλάθεο, Γ. Υαηδεπαχινπ, Π. Καθνγηάλλεο θαη ν 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ Νηθφδεκνο. Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο φηη  δελ ηεξήζεθε ε 

κέρξη ηφηε αλαινγία κεηαμχ ησλ επηζήκσλ θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ, φπσο ίζρπε γεληθά ζην 

πκβνχιην.
97

 

 Ζ ζχλνδνο ηνπ 1928 μεθίλεζε ζρεηηθά αξγά, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξνληέο, ζηα κέζα Απξηιίνπ. Ζ νηθνλνκηθή θαρεμία ζην λεζί παξέκελε, θαη παξά ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε, ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο θαη ηεο 

δεθάηεο, εληνχηνηο ην πξφβιεκα παξέκελε.
98

 Ζ ζπκπιήξσζε 50 ρξφλσλ βξεηαληθήο 

θαηνρήο πξνθάιεζε δηάζηαζε απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο, αθνχ απφ ηε κηα ήηαλ 

φζνη ζεσξνχζαλ φηη έπξεπε λα εθθξαζηεί απνδνθηκαζία, κε απνρή απφ ηηο εθδειψζεηο, 

θαη απφ ηελ άιιε ήηαλ φζνη επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο, εθθξάδνληαο ηνλ 

                                                             
95

 Σν δήηεκα ηεο αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ, ην νπνίν αθνξνχζε ηηο επαξρηαθέο δηνηθήζεηο, ήηαλ αληίζεην ζην 

Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο επηζήκαλε ν Γεληθφο 

Δηζαγγειέαο, κε απνηέιεζκα λα απνζπξζεί.   
96 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ βι. ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξίεο 1-12-1927 θ.ε. 
97 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 5-12-1927. 
98 «χληνκνο αλαζθφπεζηο», εθ. Αιήζεηα, 1-1-1928. 
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ελσηηθφ ηνπο πφζν, αθνινπζψληαο ην πξνεγνχκελν ησλ Δπηαλήζσλ.
99

 Με ηελ πξψηε 

άπνςε ηειηθά ζπλέπξαμε ε πνιηηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή εγεζία, φηαλ ζε ζχζθεςε πνπ 

έγηλε ζηελ Αξρηεπηζθνπή απνθαζίζηεθε ε πιήξεο απνρή απφ ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, 

ελψ ζεσξήζεθε «σο εχζεηνο πεξίζηαζηο, φπσο ν ειιεληθφο θππξηαθφο ιαφο λνκηκνθξφλσο 

δηακαξηπξεζή θαη δηαδειψζε ηαο απφςεηο, ζθέςεηο θαη πφζνπο απηνχ».
100

 Ζ πξνθήξπμε, 

εκεξ. 6 Μαξηίνπ 1928, ππνγξάθεθε απφ ηελ Ηεξά χλνδν, ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο θαη ην 

Γήκαξρν Λεπθσζίαο, θαη παξαδφζεθε ζηνλ Κπβεξλήηε. ε απηή, πέξα απφ ηε δήισζε γηα 

απνρή, ηνληδφηαλ ε κε επίηεπμε ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα, ε κε παξαρψξεζε 

πξαγκαηηθψλ ζπληαγκαηηθψλ εμνπζηψλ, νη ζθιεξέο θνξνινγίεο θαη νη πςεινί κηζζνί ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ πξνθαινχζαλ νηθνλνκηθή αθαίκαμε ζην ιαφ, θαη ε 

ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ησλ 5/6 ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ.
101

 

Παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο απηέο θαη ελφςεη ηεο επεξρφκελεο έλαξμεο ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη έιιελεο βνπιεπηέο πεξηφδεπζαλ ζηηο εθινγηθέο ηνπο 

πεξηθέξεηεο, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ.
102

  

ηελ πιένλ καθξνζθειή ζε έθηαζε κέρξη ηφηε ελαξθηήξηα νκηιία,
103

 ν Storrs, ζε 

ηξηάληα δηαθνξεηηθά ζεκεία, αλαθέξζεθε ηφζν ζηα πεπξαγκέλα ηεο κέρξη ηφηε 

δηαθπβέξλεζήο ηνπ, φζν θαη ζηα ζρέδηά ηνπ γηα ην επφκελν έηνο. Αλάκεζα ζηα πην 

ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο ήηαλ ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε λνκνζεζία, 

κε θνηλφ ζηνηρείν ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ ζε απηέο. Αλαθέξζεθε ζηηο 

πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, 

ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ίδξπζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ε νπνία βαζίζηεθε ζε δηθή ηνπ 

ηδέα. Υάξε ζην ζεζκφ απηφ πξνσζήζεθαλ θαη εηζήρζεζαλ νξηζκέλεο θηιεξγαηηθέο 

λνκνζεζίεο. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δφζεθε λα πεξηεγεζεί ζην λεζί 

θαη λα απνθηήζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ, 

θαη κέζσ ησλ απφςεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο, λα ηεξαξρήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ: 

πέξαλ ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο γεσξγίαο, ζεκαζία έπξεπε λα δνζεί ζηελ άξδεπζε θαη 

ζηηο κεηαθνξέο, ηδηαίηεξα ζηα ιηκεληθά έξγα. Δπεηδή φκσο ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ δελ 

επέηξεπε κεγάιν πξνυπνινγηζκφ, δεζκεχηεθε γηα ηε ιήςε δαλείνπ ηνπιάρηζηνλ κηζνχ 

εθαηνκκπξίνπ ιηξψλ γηα ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο. Δθηφο ηεο έγθξηζεο πνπ ζα δεηνχζε απφ 

                                                             
99 Βι. ελδεηθηηθά «Ο ενξηαζκφο ηεο πεληεθνληαεηεξίδνο θαη ε θνηλή θππξηαθή γλψκε» θαη «Σα πελήληα 

ρξφληα ηεο Βξεηη. θαηνρήο», εθ. Αιήζεηα, 13-1-1928, «Δπηάλεζνο-Κχπξνο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14-

1-1928 θ.ε 
100 «Απνρή απφ ησλ ενξηψλ ηεο δνπιείαο», εθ. Αιήζεηα, 24-2-1928. 
101 «Πξνθήξπμηο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 10-3-1928 θαη εθ. Αιήζεηα, 16-3-1928. 
102 Γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Γ. εβέξε ζηνλ Καξαβά, βι. «Δθ Καξαβά», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25-2-1928, 
θαη ηνπ Υαηδεπαχινπ ζην Αθάθη, «Πεξηνδεία βνπιεπηνχ», εθ. Αιήζεηα, 24-2-1928. 
103 ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 17-4-1928. 
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ην πκβνχιην γηα ην ελ ιφγσ δάλεην, αλέθεξε φηη ζα παξνπζίαδε ελψπηνλ ησλ βνπιεπηψλ 

δηάθνξα λνκνζρέδηα πνπ ήηαλ απνηειέζκαηα ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ 

πνπ νξίζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηελ Κπβέξλεζε, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηηο 

θνξνινγίεο. Σέινο, αλαθέξζεθε ζηελ πξφζεζή ηνπ γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

θαη ησλ κηζζνδνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο ηνπ κε ηε 

ζρεηηθή επηηξνπή θαη κε εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ηελ εμεχξεζε ησλ αλαγθαίσλ ρξεκάησλ 

γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Ο «αλαιπηηθφο θαη καθξφο» αξκνζηεηαθφο ιφγνο ζρνιηάζηεθε 

ζεηηθά απφ ηνλ ηχπν, ν νπνίνο φκσο δηαηεξνχζε επηθπιάμεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ππνζρέζεσλ, εμαηηίαο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.
104

 Πξάγκαηη, ζχληνκα 

εκθαλίζηεθαλ δηακαξηπξίεο, είηε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνκέσλ ηεο παξαγσγήο ζην 

πξφγξακκά ηνπ, φπσο ην θξαζί, είηε γηα ηε κε αλαθνξά ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηαηξείεο, 

φπσο ην κεηαιιείν ηνπ Μηηζεξνχ θαη ε Βηνκεραληθή Δηαηξεία Οίλσλ ζην Πέξα Πεδί.
105

  

 εκαληηθή ζπδήηεζε δηεμήρζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο 

αληηθψλεζεο.
106

 Σν ζέκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπληάγκαηνο θαη ηεο 

παξαρψξεζεο πεξηζζνηέξσλ εμνπζηψλ ζηα αηξεηά κέιε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ 

ηνπο, «κέρξη ε ρψξα λα απνθηήζεη εζληθή αλεμαξηεζία (national independence)» ηέζεθε 

θαη πάιη απφ ηα ειιεληθά κέιε. Οη Σνχξθνη βνπιεπηέο φκσο, κε επηθεθαιήο ηνλ Eyioub, 

επηρεηξεκαηνιφγεζαλ ππέξ ηνπ παξφληνο ζπληάγκαηνο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχζαλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, αθνχ ήδε ε 

Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζην δηνξηζκφ ηζαγελψλ ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο, θαη εηδηθήο 

επηηξνπήο γηα ηε λνκνζεζία. Απφ ηελ άιιε, ν Κ. Ρσζζίδεο κε εηξσληθφ ηξφπν δήηεζε απφ 

ηνπο Σνχξθνπο λα ηνπ δηεπθξηλίζνπλ πψο ζεσξνχζαλ ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «ζπλεξγαζία» 

θαη αλ πίζηεπαλ φηη ε νξζή ηεο εξκελεία είρε λα θάλεη κε ηελ «έθθξαζε επραξηζηηψλ θαη 

ηε ζπγθαηάζεζε ζηα δηάθνξα κέηξα πνπ ε Κπβέξλεζε ιακβάλεη», θαπηεξηάδνληαο ηε 

ζπλερή ζχκπξαμή ηνπο κε ηα επίζεκα κέιε. Οη Βξεηαλνί ηέινο, κε δηθαηνινγία φηη ε 

παξάγξαθνο απηή δελ εθπξνζσπνχζε θαη ηηο δχν θνηλφηεηεο, ππνζηήξημαλ ηε δηαγξαθή 

ηεο. Ο Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο πξφηεηλε πξνο ηνπο Έιιελεο ηελ απνζηνιή επηζηνιήο 

απεπζείαο πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ κε ην αίηεκά ηνπο, ζεσξψληαο φηη απηφο ν ηξφπνο 

ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφο.    

 Πέξαλ ηεο δηαγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε Κπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Απνηθηαθνχ 

Γξακκαηέα, δήηεζε θαη πέηπρε ηελ αθαίξεζε ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ 

                                                             
104 «Ο ελαξθηήξηνο ηνπ Κπβεξλήηνπ», εθ. Αιήζεηα, 20-4-1928, «θέςεηο θαη ζρφιηα επί ηνπ ελαξθηεξίνπ», 

εθ. Αιήζεηα, 27-4-1928 θαη 4-5-1928. 
105 «Οη ρσξηθνί θαη ν ελαξθηήξηνο» θαη «Εεηήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 4-5-1928 αληίζηνηρα. 
106 Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο βξίζθεηαη ζην ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξία 24-4-1928. Γηα ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε βι. ΣΝΑ: CO69/41. πλεδξίεο 24 θαη 25-4-1928.  
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επηζπκία ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε δηθαηνινγία 

φηη κφιηο πξηλ έμη κήλεο είρε ηεζεί ζε ηζρχ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα, νπφηε δελ ππήξρε 

δηθαηνινγία γηα ηελ εθ λένπ ηξνπνπνίεζή ηνπ. Πξνζηέζεθαλ επίζεο δχν παξάγξαθνη 

νκφθσλα πνπ αθνξνχζαλ ηελ έθθξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκαξρείσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη αμηνπξφζεθην ην γεγνλφο φηη ηα επίζεκα κέιε είραλ 

απνινγεηηθφ χθνο φηαλ θαηαςήθηδαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, κε ηνλ Απνηθηαθφ 

Γξακκαηέα λα αλαθέξεη ζρεηηθά γηα ηε ζηάζε ηνπο: «Σα αηξεηά κέιε είλαη ειεχζεξνη απφ 

δεζκεχζεηο (free agents), ηα θπβεξλεηηθά κέιε είλαη ππεξέηεο ηνπ ηέκκαηνο».  

 Ζ αληηθψλεζε ηειηθά παξνπζηάζηεθε ζηνλ Κπβεξλήηε ζηηο 26 Απξηιίνπ 1928. ε 

απηή, εθηφο ησλ ηππηθψλ επραξηζηηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο 

Κπβέξλεζεο, εθθξάζηεθε ε ειπίδα ηνπο γηα πεξαηηέξσ κεηαβνιέο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή ζπγθνηλσλία θαη ηε λνκνζεηηθή θάιπςε εξγαηηθψλ 

δεηεκάησλ. Οη βνπιεπηέο δήισζαλ ηε ιχπε ηνπο γηαηί δελ ιήθζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά κέηξα 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ε γεσξγηθή παξαγσγή λα πιεγεί απφ δηάθνξεο 

αζζέλεηεο, ελψ δήηεζαλ ηε κεηάθιεζε έκπεηξσλ εξγαηψλ απφ ηελ Μαθεδνλία γηα λα 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηελ θαιιηέξγεηα θαπλνχ. Σέινο, ζεκαληηθφ ήηαλ ην αίηεκα, κε ην 

νπνίν δηαθψλεζαλ ηα επίζεκα κέιε, γηα ηελ επηζηξνθή ζην λεζί ησλ πεξηζζεπκάησλ απφ 

ην θφξν ππνηειείαο, ελφο πνζνχ πέξαλ ησλ 600,000 ιηξψλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.
107

  

 Ζ ζπλήζεο λνκνζεηηθή εξγαζία πνπ αθνινχζεζε, νδήγεζε ζηελ έγθξηζε πιεζψξαο 

λνκνζρεδίσλ ζρεδφλ ρσξίο ζπδήηεζε. Μφλν ζηελ απνγεπκαηηλή ζπλεδξία ηεο 27
εο

 

Απξηιίνπ 1928 ςεθίζηεθαλ 15 λνκνζρέδηα ρσξίο νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απφ ηα αηξεηά 

κέιε. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε –πξσηνθαλήο- παξνπζίαζε γηα έγθξηζε ςεθίζκαηνο εθ 

κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πεξηζζεχκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ρξφλνπ, ην νπνίν εγθξίζεθε, παξά ηηο αληηξξήζεηο ησλ ειιήλσλ κειψλ ζε επί κέξνπο 

θνλδχιηα, πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηε κείσζε κηζζψλ νξηζκέλσλ αμησκαηνχρσλ. 

Δπαλαιήθζεθε, δειαδή, ε πνιηηηθή ζηάζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, ελψ αληίζηνηρε ζηάζε ηήξεζαλ θαη νη Σνχξθνη ζπλάδειθνί ηνπο, νη νπνίνη 

θαηαςήθηδαλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα επίζεκα κέιε ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

Αλάκεζα ζηα πην αμηνπξφζερηα λνκνζρέδηα πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ, φπσο δήισζε εμάιινπ 

θαη ζηνλ ελαξθηήξηφ ηνπ ιφγν ν Κπβεξλήηεο, ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαηψλ, 

είηε απηά αθνξνχζαλ ηηο νηθηαθέο βνεζνχο, είηε ηελ εξγνδφηεζε λεαξψλ θαη παηδηψλ.
108
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Παξά ηελ ςήθηζε πνιιψλ λνκνζρεδίσλ, ν ηχπνο ηεο επνρήο ζεψξεζε φηη ε λνκνζεηηθή 

ζχλνδνο δελ πινπνίεζε ηηο ππνζρέζεηο πνπ ππήξραλ ζην «κεγαινξξήκνλα ιφγνλ ηνπ 

Κπβεξλήηνπ», αθνχ ειάρηζηα απφ φζα αλέθεξε ηειηθά κεηνπζηψζεθαλ ζε λνκνζρέδηα.
109

 

Ζ θξηηηθή βέβαηα ήηαλ άδηθε, αθνχ ςεθίζηεθαλ αξθεηά ζεκαληηθνί λφκνη, εληνχηνηο 

ζηφρνο ηεο θαίλεηαη λα ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη ζπλεδξίεο έγηλαλ βεβηαζκέλα, ψζηε λα 

αθνζησζεί ε Κπβέξλεζε ζηε δηνξγάλσζε ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ 

πεληεθνληαεηεξίδα.   

Πέξα απφ απηά, ν Γ. Δκθηεηδήο, θαηεγφξεζε ηελ Κπβέξλεζε φηη κε ην λνκνζρέδην 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξγηψλ, πξνζπαζνχζε λα αθαηξέζεη εμνπζίεο απφ ην Ννκνζεηηθφ 

πκβνχιην θαη λα παξαρσξεζνχλ ζηνλ Κπβεξλήηε, κε ζηφρν ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

πξψηνπ, θαη ηελ αχμεζε ηζρχνο ηνπ δεπηέξνπ. Απάληεζε έδσζε ν Απνηθηαθφο 

Γξακκαηέαο, αλαθέξνληαο φηη ηα λνκνζρέδηα ζέηνληαλ πξνο ζπδήηεζε ζην πκβνχιην θαη 

ήηαλ ζηελ επρέξεηα ησλ βνπιεπηψλ λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ αλάινγα. Ζ δήισζε ηνπ 

βξεηαλνχ αμησκαηνχρνπ δελ ήηαλ βέβαηα εηιηθξηλήο, αθνχ ε πιεηνςεθία πνπ έδηλε ζηα 

θπβεξλεηηθά κέιε ε ζπκκαρία ηνπο κε ηα νζσκαληθά κέιε, ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 

εηζάγνπλ θαη λα εγθξίλεηαη νπνηαδήπνηε πξφηαζε νη ίδηνη επηζπκνχζαλ, θάηη πνπ 

δηαθάλεθε θαη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ηηο θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο 

ςήθνπο.
110

  

 Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1928, ζηελ πεληεθνζηή επέηεην ηεο βξεηαληθήο 

θαηνρήο, ε νπνία ενξηάζηεθε κε κεγαινπξέπεηα,
111

 ε Ηεξά χλνδνο, νη έιιελεο βνπιεπηέο 

θαη δήκαξρνη απέζηεηιαλ ελσηηθφ ππφκλεκα πξνο ηνλ Άγγιν Βαζηιηά, ζην νπνίν έζεηαλ 

κφλν ηελ επηζπκία γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα.
112

 

Παξάιιεια, κέζσ αξζξνγξαθίαο ηνπ, ν πξψελ βνπιεπηήο Ν. Κι. Λαλίηεο θαινχζε ηνπο 

θαηνίθνπο λα απφζρνπλ απφ ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, ελδπλακψλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην ππφκλεκα, ελψ θαη ν Θ. Θενδφηνπ, κε αλνηθηή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Storrs, ηνλ 

θαινχζε λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο έλσζεο ζην ππνπξγείν θαηά ηελ εθεί επίζθεςή ηνπ.
113

 Ζ 

απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ επαλαιάκβαλε φηη ην δήηεκα ήηαλ «νξηζηηθψο 

θιεηζηφλ».
114

 Ζ έληαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ απνρή απφ ηνπο ενξηαζκνχο νδήγεζε 

θαη ζηε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηνπ Storrs, ε νπνία εθδειψζεθε κε ηελ επηβνιή, κέζσ 

                                                             
109 «Ζ λνκνζ. εξγαζία ηνπ πκβνπιίνπ», εθ. Αιήζεηα, 11-5-1928. 
110
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δηαηάγκαηνο, λένπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
115

 πξνθαιψληαο έληνλεο αληηδξάζεηο ζην λεζί, αθνχ 

ζεσξήζεθε εθδηθεηηθή ελέξγεηα.
116

 ε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

Αξρηεπηζθνπή απνθαζίζηεθε, πέξαλ ηεο δηακαξηπξίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ Κψδηθα, ε 

αλάζεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα ζηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ 

ιανχ.
117

  

 ε απηά ηα πιαίζηα, άξρηζε ε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 1929. Ο 

κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ κειψλ, πξφηεηλε ηελ θαηαςήθηζή ηνπ, «σο 

δηακαξηπξία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ γηα ηνλ απζαίξεην θαη δηθηαηνξηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπβεξλάηαη απφ κηα μέλε δχλακε (…) ζε αληίζεζε κε ηνπο εζληθνχο 

ηνπ πφζνπο», ππνλνψληαο ηελ επηβνιή ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ζέηνληαο έκκεζα ην 

ελσηηθφ δήηεκα. Πέξαλ ηνχηνπ ν Νηθφδεκνο αλαθέξζεθε θαη ζηελ χπαξμε ηνπ 

«ςεπδνζπληάγκαηνο», ζην νπνίν ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ππναληηπξνζσπεπφηαλ, θαη 

ην νπνίν νδεγνχζε ηνλ έιεγρν ησλ πάλησλ «ζηα θπβεξλεηηθά ρέξηα». Σφληζε ηδηαίηεξα ηελ 

αδπλακία ησλ βνπιεπηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

λνκνζρεδίσλ γηα αχμεζε ή κείσζε θνξνινγηψλ θαη εμφδσλ, θαη ζηνλ έιεγρν ελφο 

ζεκαληηθνχ πνζνχ απφ ηα έμνδα ηνπ λεζηνχ, ηα νπνία είραλ επηβιεζεί κε Γηάηαγκα ελ 

πκβνπιίσ. Με ηνλ κεηξνπνιίηε ζπκθψλεζε θαη ν Γ. Υαηδεπαχινπ, ν νπνίνο ζεσξνχζε 

φηη κέζσ ηεο θαηαςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα γίλνληαλ γλσζηά ηα αηηήκαηά ηνπο ζην 

Λνλδίλν. Ο Ν. Νηθνιαΐδεο επηπξφζζεηα αλέθεξε φηη ήηαλ πξνηηκεηέα ε θαηάξγεζε ηνπ 

ππάξρνληνο πκβνπιίνπ παξά ε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ ιεηηνπξγνχζε 

κέρξη ηφηε, ελψ ν . ηαπξηλάθεο πξφηεηλε, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηχρε ηεο 

έλζηαζήο ηνπο, ηελ απνρψξεζε ησλ ειιήλσλ κειψλ απφ ην πκβνχιην, ψζηε ηελ επζχλε 

γηα ηελ έγθξηζή ηνπ λα ηελ έρνπλ φζνη παξακείλνπλ. Σηο απφςεηο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

δελ ελζηεξλίδνληαλ νη Σνχξθνη ζπλάδειθνί ηνπο, αλ θαη ζπκθσλνχζαλ φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο είρε κεηνλεθηήκαηα, ηδηαίηεξα ηε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εηνηκαζία ηνπ 

θαη ηα κεγάια πνζά πνπ δαπαλνχληαλ γηα ηε κηζζνδνζία ησλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ. 

Δληνχηνηο, επηζπκψληαο ηε ζπλέρηζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη ηε πνιηηηθή ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, ςήθηζαλ ππέξ ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

πξνο ζπδήηεζε. Ζ πξφζεζή ηνπο απηή πξνθάιεζε αλαηαξαρή αλάκεζα ζηα αηξεηά κέιε 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαο  κέρξη ηελ 

επνκέλε, φηαλ θαη έγηλε ε ςεθνθνξία. ε απηή ππεξίζρπζε κε ηε ληθψζα ςήθν ηνπ 

πξνεδξεχνληνο ε εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνο ζπδήηεζε, κε απνηέιεζκα, φπσο ν η. 
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117 «Πξν πάλησλ ε Παηξίο» θαη «Ζ ελ ηε Αξρηεπηζθνπή ζπλέιεπζηο», εθ. Αιήζεηα, 23-11-1928. 
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ηαπξηλάθεο πξνεηδνπνίεζε, ηελ απνρψξεζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ απφ ηελ αίζνπζα, 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ψζηε ε επζχλε γηα απηή λα παξακείλεη ζηα ππφινηπα 

κέιε. Μεηά ηελ απφθαζε απηή, ν πξνυπνινγηζκφο εγθξίζεθε κε ειάρηζηεο παξαηεξήζεηο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο βνπιεπηέο.
118

 Με ηελ έληνλε απηή αληίδξαζε, νη έιιελεο βνπιεπηέο 

εμέθξαζαλ ηε δηακαξηπξία ηνπο ηφζν γηα ηελ αδπλακία ηνπο λα θαηαςεθίζνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, παξφηη ήηαλ, ηππηθά, πιεηνςεθία, φζν θαη γηα ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ 

ηνχξθσλ θαη ησλ επίζεκσλ κειψλ ζηα ζνβαξά δεηήκαηα, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο πιεηνςεθνχζαο θνηλφηεηαο. Σνπο ιφγνπο ηεο 

απνρψξεζήο ηνπο νη έιιελεο βνπιεπηέο γλσζηνπνίεζαλ κέζσ δηαγγέικαηνο ζηνλ ηχπν, 

ελψ ε ζηάζε ηνπο πξνθάιεζε γεληθή επηδνθηκαζία.
119

  

 Σέινο, άμηα αλαθνξάο είλαη ε επαλαθνξά ηνπ δεηήκαηνο ηεο δπζαλάινγεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ Διιήλσλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, κε βάζε ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ έζεζε ν βνπιεπηήο Οξεηλήο Υ. Υαηδεπξνθφπεο. Πέξα απφ ηε ζεκαζία 

ηνπ αηηήκαηνο, αμηνπξφζεθην ήηαλ ην γεγνλφο φηη απηή ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε θαη πην 

καθξά παξέκβαζε ζηε κέρξη ηφηε ζεηεία ηνπ, θάηη πνπ επηζήκαλε ηφζν ν πξνεδξεχσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ, φζν θαη ν ζπλάδειθφο ηνπ, Μ. Μηραειίδεο.
120

 

 Ζ απνπζία ηνπ Κπβεξλήηε, ιφγσ αζζέλεηαο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο,
121

 είρε σο 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξμεη ελαξθηήξηνο ιφγνο, αιιά νη ζπλεδξίεο ζπλέρηζαλ θαλνληθά, 

κε κηα εηδηθή φπσο ηελ ραξαθηήξηζε ν Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο ζπλεδξία γηα εμέηαζε 

επείγνληνο λνκνζρεδίνπ.
122

 Αθνξνχζε ηελ εγγχεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ δαλεηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο απφ 50 ζε 250,000 ιίξεο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο ζε αξηζκφ ζπλεξγαηηθέο εηαηξίεο, θαη 

ην νπνίν εγθξίζεθε νκφθσλα.
123

 Σν πκβνχιην ζπλήιζε θαη ζε άιιεο ζπλεδξίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη αζρνιήζεθε κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή εξγαζία, κε ηελ πιεηνςεθία 

ησλ λνκνζρεδίσλ λα εγθξίλεηαη ρσξίο ζπδήηεζε. Αθφκα φκσο θαη φπνπ ππήξραλ 

αληηπαξαζέζεηο ή έληνλεο ζπδεηήζεηο, απηέο ζηεξίδνληαλ ζε πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ 

βνπιεπηψλ θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γξακκή. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε ζπδήηεζε γηα 
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ζηάζεσο ησλ βνπιεπηψλ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8-12-1928, «Καη θαηφπηλ;», εθ. Αιήζεηα, 14-12-1928. 
120 TNA: CO69/41. πλεδξία 3-12-1928. 
121 Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε γηα ηελ απνπζία ηνπ Storrs έγηλε ζηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο ηνπ 1928, βι. TNA: 

CO69/41. πλεδξία 3-12-1928. Δληνχηνηο, ε αζζέλεηά ηνπ ήηαλ πξνγελέζηεξε, αθνχ θαη θαηά ην 1928 ν 

Κπβεξλήηεο πξνήδξεπζε κφλν ζηηο ζπλεδξίεο φπνπ παξνπζίαζε ηνλ ελαξθηήξην ιφγν θαη δέρζεθε ηελ 

αληηθψλεζε.    
122 Ο ίδηνο ν πξνεδξεχσλ δηαβεβαίσζε ηνπο βνπιεπηέο φηη δελ απνηεινχζε ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο 

λνκνζεηηθήο ζπλφδνπ γηα ην έηνο, πξνθαλψο ζεσξψληαο φηη ε επηζηξνθή ηνπ Κπβεξλήηε ζα γηλφηαλ 
ζχληνκα. 
123 TNA: CO69/41. πλεδξία 17-1-1929. 
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ην λνκνζρέδην πεξί ζπληάμεσλ. Πέξα απφ ηελ αληηπαξάζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ, πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαςήθηζή ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αηξεηψλ 

κειψλ, ηα πλεχκαηα νμχλζεθαλ φηαλ ν πξνεδξεχσλ αλέθεξε φηη απηή νθεηιφηαλ ζε 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Ο νμχζπκνο Γ. Υαηδεπαχινπ αληέδξαζε θσλάδνληαο, θαη 

δηέθνςε ηελ νκηιία ηνπ πξνεδξεχνληνο, κε απνηέιεζκα ηελ αλαβνιή ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

επ’ αφξηζηνλ.
124

 Ζ αληίδξαζε θαη ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ Απνηθηαθνχ Γξακκαηέα 

Nicholson πξνο ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο θαηαγγέιζεθε ζηνλ Κπβεξλήηε σο αλάξκνζηε, 

«θαζαπηνκέλεο ηεο αμηνπξεπείαο ηνπ Βνπιεπηηθνχ ψκαηνο»
125

.  

 ην κεηαμχ, κέζσ αξζξνγξαθίαο, άξρηζε λα ππνδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα 

δηεζλνπνίεζε ηνπ θππξηαθνχ ελσηηθνχ δεηήκαηνο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Γξαθείνπ 

Σχπνπ, ηνπ δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ζην Λνλδίλν γηα επεξεαζκφ ηεο βξεηαληθήο θνηλήο 

γλψκεο, θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αζήλα.
126

 Δπηπξφζζεηα, ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 1929, ν 

Αξρηεπίζθνπνο Κχξηιινο απέζηεηιε ππφκλεκα ζην βξεηαληθφ θνηλνβνχιην, κε ην νπνίν 

δεηνχζε ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, σο αληάιιαγκα ηεο πξνζθνξάο ηνπ λεζηνχ 

ζην Α΄ Παγθφζκην πφιεκν.
127

 

 Ζ ελέξγεηα απηή ηνπ Κχξηιινπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ αλαιάκβαλε θαη 

πάιη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηεπηέο, ζε κηα 

πεξίνδν φπνπ ην ελσηηθφ δήηεκα ήηαλ ζε ζηαζηκφηεηα. Παξάιιεια, ε πξνγξακκαηηζκέλε 

επίζθεςε ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Loyd-George ζηελ Αίγππην, πξνθάιεζε ηελ 

επίζθεςε δηκεινχο αληηπξνζσπείαο, απφ ην κεηξνπνιίηε Κηηίνπ θαη ηνλ Μ. Μηραειίδε, 

ζηε γεηηνληθή ρψξα, ππέξ ηεο πξνβνιήο ηνπ ελσηηθνχ αηηήκαηνο.
128

 Ήηαλ, φκσο, πξνθαλέο 

φηη απφ ηηο ελέξγεηεο έιεηπε ε νξζή νξγάλσζε, θάηη πνπ επηζήκαλαλ νη ίδηνη νη πνιηηεπηέο 

ζπρλά.
129

 Δληνχηνηο, εζσηεξηθέο έξηδεο θαζπζηεξνχζαλ ηελ ίδξπζε κηαο Κεληξηθήο 

Οξγάλσζεο.
130

 Ζ λέα άλνδνο ζηελ εμνπζία ηεο Δξγαηηθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Ramsay 

MacDonald ελεζάξξπλε ηνπο έιιελεο πνιηηεπηέο, ιφγσ ησλ πξνεθινγηθψλ ηνπ 

                                                             
124 TNA: CO69/41. πλεδξία 15-3-1929. 
125 «Γηάζθεςηο βνπιεπηψλ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6-4-1929. 
126 Νηθ. Κι. Λαλίηεο, «Απφθεηηαη εηο ηελ Δθθιεζίαλ», εθ. Αιήζεηα, 1-2-1929. 
127 «Σν πξνο ηαο Αγγιηθάο Βνπιάο ππφκλεκα ηεο Α.Μ. ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 2-

2-1929. 
128 «Κππξηαθή πξεζβεία εηο Αίγππηνλ» θαη «Γελ νξψκελ», εθ. Αιήζεηα, 15-2-1929 θαη 22-2-1929 αληίζηνηρα. 

Ζ αθχξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ Loyd-George έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Νηθφδεκν λα θνηλνπνηήζεη ην ελσηηθφ 

αίηεκα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αιεμάλδξεηαο, «Μαηαίσζηο ηνπ έξγνπ ηεο Πξεζβείαο», εθ. Αιήζεηα, 22-2-1929. 
129 Νηθ. Κι. Λαλίηεο, «Ζ ζπλέιεπζηο», εθ. Αιήζεηα, 15-3-1929, Θ. Θενδφηνπ, «Δπί ηεο πνιηηηθήο 

θαηαζηάζεσο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 27-4-1929. 
130 Οη πξφζθαηεο δεκαξρηαθέο εθινγέο είραλ δηράζεη ηνπο πνιηηεπηέο, θάηη πνπ κεηαθέξζεθε θαη ζηηο 
ζπδεηήζεηο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Οξγάλσζεο, βι. ελδεηθηηθά, «ηη βιέπνκελ» θαη «Ήην επφκελνλ», εθ. Νέα 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, 8-6-1929 θαη 15-6-1929 αληίζηνηρα. 
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δεζκεχζεσλ.
131

 Έηζη, απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή Πξεζβείαο ζην Λνλδίλν, γηα ηελ επίδνζε 

ππνκλήκαηνο ζην λέν πξσζππνπξγφ κε ηα αηηήκαηά ηνπο,
132

ηελ έλσζε αιιά θαη 

ζπληαγκαηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο. Παξά ηελ επηθχξσζε ηνπ λφκνπ 

γηα ηηο ζπληάμεηο, ν νπνίνο θαηαςεθίζηεθε απφ ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, κε Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα, θάηη πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ ηχπν εηξσληθά σο «δψξν ηεο λέαο εξγαηηθήο 

Κπβέξλεζεο», νη πνιηηεπηέο δελ απνζαξξχλζεθαλ, θαη αλέκελαλ πξαγκαηηθέο 

παξαρσξήζεηο.
133

 Ζ απφξξηςε ησλ αηηεκάησλ ηεο Πξεζβείαο, πνπ απνδφζεθε απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο ζηελ χπαξμε ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ζην λεζί, νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ζηελ αδπλακία ησλ απεζηαικέλσλ βνπιεπηψλ λα ζέζνπλ μεθάζαξα ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. Δλψ ην αξρηθφ ππφκλεκα πνπ εηνηκάζηεθε ζπλέρεε ηελ έλσζε κε ηελ απηνλνκία, 

ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ππνπξγείνπ ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ αλαθέξζεθε κφλν ζηελ 

έλσζε, παξνπζηάδνληαο φκσο σο ελαιιαθηηθή επηινγή ζηνπο Βξεηαλνχο, ζε πεξίπησζε κε 

επίηεπμήο ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηελ επίιπζε ησλ ππνινίπσλ πξνβιεκάησλ.
134

   

 Ζ ζχγθιεζε ηεο επφκελεο ζπλεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ έγηλε ακέζσο κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο Πξεζβείαο, ζρεδφλ ελλέα κήλεο κεηά ηελ επ’ αφξηζηνλ αλαβνιή ηεο, ε 

νπνία ζπλέπεζε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Κπβεξλήηε Storrs ζηα θαζήθνληά ηνπ, αιιά θαη ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ κέρξη ηφηε Πξνεδξεχνληνο, Απνηθηαθνχ Γξακκαηέα απφ ην λεζί.
135

 ε 

απηή, παξνπζηάζηεθαλ πξνο ζπδήηεζε ζεκαληηθά λνκνζρέδηα, φπσο ηα ζρεηηθά κε ηελ 

Δθπαίδεπζε (Γεκνηηθή θαη Μέζε) θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ήδε, απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο 

πξνθιήζεθαλ έληνλεο αληηδξάζεηο, κε ηνλ ηχπν λα θαηεγνξεί ηε «ζθαλδαιψδε εθδήισζηλ 

βξεηηαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ» θαη ηνλ Παγθχπξην Γηδαζθαιηθφ χλδεζκν λα δηακαξηχξεηαη 

γηα ην «αλειεχζεξνλ ηνχηνλ εθπαηδεπηηθφλ λνκνζρέδηνλ», θπξίσο γηα ηελ ππαγσγή ηεο 

παηδείαο ζηελ Κπβέξλεζε.
136

 Ο ίδηνο ν Storrs, ν νπνίνο πξνσζνχζε ην λνκνζρέδην, 

δηαθσλνχζε κε ην ππάξρνλ κέρξη ηφηε ζχζηεκα, αθνχ ζεσξνχζε φηη ε εμάξηεζε ησλ 

δαζθάισλ απφ ηνπο πνιηηεπηέο, ηνπο νδεγνχζε ζε πειαηεηαθή εμάξηεζε, γηα λα κελ 

ράζνπλ ηελ εχλνηά ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε ηελ εξγαζία ηνπο.
137

    

                                                             
131 Γηα ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο ησλ Δξγαηηθψλ βι. «Οη Δξγαηηθνί θαη ε Κχπξνο», εθ. Νέα Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 15-6-1929, Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, «Οη Άγγινη Δξγαηηθνί θαη ε Κχπξνο», εθ. Αιήζεηα, 10-7-1929.  
132 Γηα ηελ Πξεζβεία ηνπ 1929 βι. G. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 198-279 θαη ζην G. Hill, A History, 

φ.π., ζζ. 429-431.  
133 «Σν δψξνλ ηεο Νέαο Δξγαηηθήο Κπβέξλεζεο», εθ. Αιήζεηα, 19-6-1929. 
134

 Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 382-383. 
135 TNA: CO69/41. πλεδξία 6-12-1929. 
136 «Καηάιπζηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ειεπζεξηψλ» θαη «Γηακαξηπξίαη ησλ Γηδαζθ. πλδέζκσλ θαηά ηνπ λένπ 

πεξί Παηδείαο θπβεξλ. λνκνζρεδίνπ», εθ. Αιήζεηα, 4-12-1929. 
137 Γηα ηα αηηήκαηα ησλ δαζθάισλ θαη ηηο κέρξη ηφηε ελέξγεηεο ηεο Κπβέξλεζεο βι. G.S. Georghallides, 

Cyprus, φ.π., ζζ. 253-263. Γηα ηελ άπνςε ηνπ Storrs βι. R. Storrs, Orientations, φ.π., ζζ. 587-588. 
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 Σν ζρεηηθφ κε ηε Γεκνηηθή εθπαίδεπζε λνκνζρέδην
138

 παξνπζηάζηεθε κε ηε κνξθή 

επείγνληνο, αθνχ, φπσο αλέθεξε ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Δηζαγγειέαο, Ν. Παζράιεο, 

ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ ην θνλδχιη γηα ηελ Δθπαίδεπζε εηνηκάζηεθε κε 

γλψκνλα ηελ έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ. Αλ απηφ δελ γηλφηαλ, ηφηε έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί 

θαη ην λνκνζρέδην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γελ απνθιείεηαη βέβαηα ην παξαπάλσ λα ήηαλ 

θαη έλαο κνριφο πίεζεο γηα ηελ έγθξηζή ηνπ. Άμην αλαθνξάο, γηα ηε ζεκαζία πνπ ε 

Κπβέξλεζε απέδηδε ζηελ έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ ε άκεζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ Αξρηαζηπλφκνπ, ν νπνίνο αζζέλεζε θαηά ηε ζπλεδξία, κε ηνλ 

Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Τγείαο, ν νπνίνο θιήζεθε έθηαθηα θαη αλάιαβε ηε ζέζε ηνπ 

επίζεκνπ κέινπο, κεζνχζεο ηεο ζπλεδξίαο.
139

 Σν αίηεκα γηα αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο πνπ 

έζεζαλ νη έιιελεο βνπιεπηέο είρε σο ζηφρν απιά ηελ θαζπζηέξεζε, αθνχ απαζρνινχζε 

ηνλ ηχπν επί καθξφλ, ελψ έγηλαλ πνιιέο ζπζθέςεηο ησλ βνπιεπηψλ κε ηηο δηδαζθαιηθέο 

επηηξνπέο, φπνπ ζπδήηεζαλ ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαλ ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά, κε ην 

δήηεκα ηεο «ππαιιεινπνίεζεο ησλ δηδαζθάισλ» λα ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα.
140

 

 Σν λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα αληηθαζηζηνχζε ηνπο ππάξρνληεο λφκνπο, ζε αληίζεζε 

κε απηνχο, αθνξνχζε ηελ εθπαίδεπζε γεληθά θαη φρη θαηά θνηλφηεηα. ε απηφ, έρνληαο 

ιάβεη ήδε θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Ννκνζεζία, «νη δηνξηζκνί, κηζζνί, 

κεηαθηλήζεηο, κεηαζέζεηο θαη απνιχζεηο δηδαζθάισλ» ζα αθαηξνχληαλ απφ ηηο εμνπζίεο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ζα πεξλνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπ Κπβεξλήηε, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη παξαηππίεο, πνπ είραλ απνηέιεζκα ηελ έθθξαζε ζσξείαο παξαπφλσλ απφ 

ηνπο δαζθάινπο. Δπηπξφζζεηα, ζα θαηαξγνχληαλ ηα Διιεληθά Δπαξρηαθά Δθπαηδεπηηθά 

πκβνχιηα, πνπ ππνιεηηνπξγνχζαλ, ην δηθαίσκα εθινγήο ησλ ειιεληθψλ κειψλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ζα αθαηξείην θαη ηα κέιε απηά ζα δηνξίδνληαλ απφ ηνλ 

Κπβεξλήηε, φπσο θαη ηα ηνπξθηθά κέιε, ηα νπνία φκσο δηνξίδνληαλ απφ ηα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα σο ηφηε. Σέινο, νξηζκέλα άηνκα, φπσο ηα εθιεγκέλα κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζα έραλαλ ην δηθαίσκα λα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη κέινο νπνηνπδήπνηε 

Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ. Τπήξρε φκσο ε δπλαηφηεηα ε ηειεπηαία παξάγξαθνο λα κελ 

ηζρχζεη ζηελ πεξίπησζε ησλ Σνχξθσλ, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα αλέθππηαλ γηα 

εληνπηζκφ ηθαλψλ αηφκσλ. Δπηπξφζζεηα, δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζα είραλ κφλν φζνη 

                                                             
138 Γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ βι. TNA: CO69/41. πλεδξίεο 6 θαη 7-12-1929. 
139 TNA: CO69/41. πλεδξία 7-12-1929. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά ηελ, πξψηε νκνθσλία θαη ησλ δψδεθα 

ειιεληθψλ κειψλ θαη ηελ ππεξςήθηζε κηαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, ν Κπβεξλήηεο δήηεζε αλαβνιή 

ηεο ζπλεδξίαο γηα κηα ψξα, θαη ζηελ επηζηξνθή, ην λέν επίζεκν κέινο έδσζε ηνλ αλαγθαίν φξθν πίζηεο ζην 

Βαζηιηά. 
140 Βι. ελδεηθηηθά, «Σν δήηεκα ηεο ππαιιεινπνηήζεσο ησλ δηδαζθάισλ» θαη «Πεξί ηελ ππαιιεινπνίεζηλ 

ησλ δηδαζθάισλ», εθ. Αιήζεηα, 19-6-1929 θαη 31-7-1929 αληίζηνηρα. Γηα ηηο ζρεηηθέο ζπζθέςεηο βι. «Δθ 
Λάξλαθνο» θαη «χζθεςηο ηεο Δπηηξνπείαο ησλ δηδαζθάισλ κεηά ησλ βνπιεπηψλ»,  εθ. Αιήζεηα, 24-7-1929 

θαη 31-7-1929.  
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δάζθαινη ήηαλ βξεηαλνί ππήθννη. Χο αληαιιάγκαηα ζα ζεζπίδνληαλ δηάθνξα επηδφκαηα 

θαη αχμεζε κηζζψλ ζηνπο δαζθάινπο, ελψ δελ ζα επηβαιιφηαλ νπνηαδήπνηε λέα 

θνξνινγία, πέξαλ ησλ ππαξρνπζψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Υξήκαηα, 

φκσο, δελ ζα παξαρσξνχληαλ παξά κφλν κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, σο κέηξν έκκεζεο 

πίεζεο πξνο ηνπο βνπιεπηέο. 

 Σα ειιεληθά κέιε πξφηεηλαλ εμ αξρήο ηελ θαηαςήθηζή ηνπ, κε ηνλ Υαηδεπαχινπ 

λα αλαθέξεη φηη πηζαλή έγθξηζή ηνπ ζα επέθεξε βαξχ πιήγκα ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ζα 

αθαηξείην ην δηθαίσκα πνπ είραλ νη θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο δεηήκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλψξηδαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππήξραλ, εληνχηνηο ζεσξνχζαλ φηη ην λνκνζρέδην απηφ δελ ηα επέιπε, ελψ δελ εηζαγφηαλ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα δηαρξνληθά αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ, φπσο ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα, ζεσξνχζαλ φηη ζηφρνο ηεο 

Κπβέξλεζεο ήηαλ «λα θπβεξλήζεη ηνλ ππφδνπιν ιαφ κε πην βάλαπζν ηξφπν θαη λα 

παξεκπνδίζεη ηηο εζληθέο ηνπο εθδειψζεηο» θαη θξνλήκαηα, θαζηζηψληαο ην λφκν απηφ 

«έλα ηζρπξφ φπιν ζηα ρέξηα ελφο Κπβεξλήηε πνπ ζα ήζειε λα πιήμεη ηελ εζληθή 

εθπαίδεπζε», ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη νη παξαηππίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ απιά 

πξφζρεκα. Σφληζαλ επίζεο ηελ αληίξξεζε ηφζν ησλ δαζθάισλ φζν θαη ησλ θαηνίθσλ ζε 

απηφ ην λνκνζρέδην κε ηνπο ηειεπηαίνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεπαχινπ, λα πξνηηκνχλ λα 

«αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο αλεθπαίδεπηα παξά λα ζθιαβψζνπλ ηελ παηδεία ηνπο». 

εκαληηθή ήηαλ ε επηζήκαλζε ηνπ Γ. Δκθηεηδή, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε σο «δηαβνιηθφ» ην 

λνκνζρέδην, ην νπνίν, αθνχ αθνξνχζε ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ, έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ηνχξθνπο βνπιεπηέο λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή παηδεία, ζε 

αληίζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο, πνπ νδήγεζε θαη ζηελ 

εηζαγσγή μερσξηζηψλ λνκνζρεδίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δχν θνηλνηήησλ. Τπέξ ηεο 

θαηαςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ ηάρζεθαλ ζρεδφλ φια ηα ππφινηπα ειιεληθά κέιε, παξφηη 

νξηζκέλνη, φπσο ν Μηραειίδεο θαη ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, ζεσξνχζαλ αλαγθαία ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ. Τπέξ ηνπ λνκνζρεδίνπ ηάρζεθαλ, ν Π. Καθνγηάλλεο, 

ν νπνίνο απνηεινχζε κέξνο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Ννκνζεζία, ζεσξψληαο ηα 

επηρεηξήκαηά ησλ νκνεζλψλ ζπλαδέιθσλ ηνπ αβάζηκα, αθνχ πίζηεπε φηη κέζσ ηνπ λφκνπ 

ζα επηηπγραλφηαλ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη νη 

Νηθνιαΐδεο θαη Υαηδεπξνθφπεο, πνπ ππνζηήξημαλ φηη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί κέζσ 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηά ηε ζπδήηεζή ηνπ. Ζ πξφζεζε ππνζηήξημεο ηνπ λνκνζρεδίνπ απφ 

ηνπο ηξεηο έιιελεο βνπιεπηέο πξνθάιεζε «νδπλεξάλ εληχπσζηλ», ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 

ηεο επνρήο. Ζ εθεκεξίδα Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, ζεψξεζε πξνηηκφηεξε ηελ νκφθσλε 

αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζε πηζαλή έγθξηζε ηνπ απφ ηηο θνηλέο 
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ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο, «δηά λα κείλε άηξσηνο θαη αθειίδσηνο ε ειιεληθή ηηκή», ελψ 

ε εθεκεξίδα Αιήζεηα ζεσξνχζε «ηεξαηψδεο» ην ελδερφκελν θαη κφλν, ππνζηήξημήο ηνπ 

απφ ειιεληθέο ςήθνπο.
141

 Παξφκνηα άπνςε κε ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο έιιελεο 

βνπιεπηέο είραλ θαη ηα νζσκαληθά κέιε. Ο Eyioub, αλ θαη αλαγλψξηδε ηηο «αγαζέο 

πξνζέζεηο» ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο Δθπαίδεπζεο, 

ζεσξνχζε φηη νη ιανί ήηαλ απηνί πνπ έπξεπε λα έρνπλ επζχλε γηα ηελ παηδεία ηνπο. 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα ζεκεία κε ηα νπνία 

δηαθσλνχζαλ, ην γεγνλφο φηη δελ ηεξήζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή, αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

εηζαγσγήο αιιαγψλ. Έηζη, κε ηηο θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηελ ςήθν ηνπ 

Καθνγηάλλε θαηαςεθίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε γηα αθαίξεζε ηεο εμνπζίαο δηνξηζκνχ ησλ 

δαζθάισλ απφ ηνλ Κπβεξλήηε, ελψ αληίζεηα, κφλν ν Ρσζζίδεο ςήθηζε θαηά ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δπηηξνπψλ. Δληνχηνηο, φπσο 

δηαθάλεθε, ηα νζσκαληθά κέιε θπξίσο, αιιά θαη νη ππφινηπνη ππεξςεθίζαληεο ηελ 

εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ, πξφηεηλαλ ειάρηζηεο επνπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο, ςεθίδνληαο 

ζρεδφλ πάληα καδί κε ηα επίζεκα κέιε, θάηη πνπ δήισλε θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπκθσλία κε ην λνκνζρέδην. εκαληηθή ζπδήηεζε έγηλε θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηα νζσκαληθά κέιε, κεηά θαη απφ ηε ζπκβνπιή ηνπ Αλαπιεξσηή Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα, γηα λα ηνπο επηηξέπεηαη ε θαηνρή, παξάιιεια κε ηηο βνπιεπηηθέο, θαη ζέζεσλ 

ζηηο ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο επηηξνπέο, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ ππήξρε πιεζψξα ηθαλψλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. Αληίζεηνη κε απηφ ήηαλ νη έιιελεο βνπιεπηέο νη νπνίνη 

αλέθεξαλ φηη κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ην θχξνο ησλ ηδίσλ ζα πιεηηφηαλ, αθνχ ζα 

ζεσξνχληαλ «αλαμηφπηζηνη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο επηηξνπέο». Ζ ηειηθή ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ, κε ηηο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ Π. Καθνγηάλλε, Υ. 

Υαηδεπξνθφπε θαη Ν. Νηθνιαΐδε, πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο ζην λεζί. Ζ φςηκε απηή 

ζχκπξαμε πξνθάιεζε απνγνήηεπζε ζηνπο ξηδνζπάζηεο βνπιεπηέο, ηδηαίηεξα ζηνλ 

Υαηδεπαχινπ, ν νπνίνο επηζήκαηλε κε θάζε επθαηξία ηελ «πηθξή εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ 

εκεξψλ», ηελ «αγγινηνπξθηθή ζπκκαρία κε έιιελεο βνπιεπηέο».
142

  

 Ήδε, ηελ επαχξηνλ ηεο ςήθηζήο ηνπ, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 

Παξζελαγσγείνπ Λεκεζνχ δηαδήισζαλ ππέξ ηεο έλσζεο, ελψ νξγαλψζεθαλ 

ζπιιαιεηήξηα θαηαδίθεο ηεο έγθξηζήο ηνπ. Ο Αξρηεπίζθνπνο θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο 

                                                             
141 «Δπί ηεο ζηάζεσο ηηλψλ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 7-12-1929 θαη «Σν 
Δθπαηδεπη. Ννκνζρέδηνλ θαη ην Βξεηηαληθφλ αγθίζηξη», εθ. Αιήζεηα, 11-12-1929. 
142 TNA: CO69/41. πλεδξία 9-12-1929. Ζ αλαθνξά έγηλε θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1930. 
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εμέδσζαλ αλαθνηλσζέλ, κε ην νπνίν δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ ςήθηζή ηνπ, ελψ απέζηεηιαλ 

θαη ηειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο ζηνλ ππνπξγφ.
143

 ε κηα αηνκηθή πξσηνβνπιία, ν 

βνπιεπηήο Μεζανξίαο - Καξπαζίαο Κ. Ρσζζίδεο, δηακαξηπξφκελνο γηα ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο, παξαηηήζεθε απφ ηε βνπιεπηηθή ηνπ ζέζε, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Κπβεξλήηε. Ζ επαλεθινγή ηνπ άλεπ αλζππνςεθίνπ δειψζεθε απφ ηνλ ίδην σο άκεζε 

εθδήισζε ηεο απαξέζθεηαο ησλ θαηνίθσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν, δεηψληαο απφ ηνλ 

ππνπξγφ ηε κε επηθχξσζή ηνπ.
144

     

 Σα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα εγθξίζεθαλ ρσξίο ζεκαληηθέο ζπδεηήζεηο. 

Δληνχηνηο, ζην λνκνζρέδην γηα ηε δεπηεξνβάζκηα ειιεληθή εθπαίδεπζε, ην νπνίν επίζεο 

εγθξίζεθε ρσξίο ζπδήηεζε, ν εβέξεο, κε ζηφρν λα δείμεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζην γεγνλφο 

φηη θαη απηφ εγθξίζεθε ζηε βάζε ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ, πξφηεηλε ηελ 

θαηαςήθηζή ηνπ, ρσξίο επηηπρία.
145

 Ζ αβεβαηφηεηα πνπ πξνθάιεζε ζηνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο ε έγθξηζε ησλ λφκσλ απηψλ θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο, φπσο θαη 

ησλ Βξεηαλψλ, γηα παξακνλή ηνπ Γηεπζπληή Παηδείαο Canon Newham ζηε ζέζε ηνπ γηα 

αθφκα έλα έηνο, παξά ηελ πξφζεζή ηνπ λα εγθαηαιείςεη ην λεζί ιφγσ πγείαο.
146

   

 Σν εθπαηδεπηηθφ δήηεκα εηίζεην κε θάζε επθαηξία ζηε ζπλέρεηα. Σν επφκελν έηνο 

(1930), κε ςήθηζκα ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ, δεηήζεθε ε αχμεζε ηνπ πνζνχ ρνξεγίαο ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο, ήηαλ εμαηξεηηθά 

αλεπαξθήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ηνπξθηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ελψ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο γηλφηαλ ζε πην δχζθνιεο ζπλζήθεο (πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο αλά δάζθαιν θαη ζρνιείν, κε ιηγφηεξα εθφδηα). Δπαλήιζε δειαδή ην δήηεκα ηεο 

αλαινγηθήο πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ εμφδσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, έλα αίηεκα πνπ 

εηίζεην ζπρλά θαη πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ. Δληνχηνηο, θαη φπσο αλακελφηαλ, ην 

ςήθηζκα θαηαςεθίζηεθε κε ηηο θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο ςήθνπο.
147

  

 εκαληηθή ζπδήηεζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ δήηεκα έγηλε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1931. Ο Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο 

θαηήγγεηιε ηε δξάζε νξηζκέλσλ δαζθάισλ, νη νπνίνη δηαδξακάηηδαλ «ελεξγφ ξφιν ζηελ 

πνιηηηθή θαη εθθσλνχζαλ πνιηηηθνχο ιφγνπο ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο», δξάζε πνπ 

εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ην ξφιν πνπ ε Κπβέξλεζε επηζπκνχζε λα αζθνχλ. Ζ δήισζε 

                                                             
143 Γηα ηηο αληηδξάζεηο βι. εθ. Αιήζεηα, 11-12-1929, «Γηακαξηπξίαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ θαη ησλ βνπιεπηψλ», 

εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14-12-1929, «Δπί ηε ςεθίζεη ηνπ λένπ Δθπαηδ. λφκνπ», εθ. Αιήζεηα, 18-12-1929, 

«πιιαιεηήξηα πξνο απνδνθηκαζίαλ ηνπ Νένπ Δθπαηδ. Νφκνπ», εθ. Αιήζεηα, 18-12-1929. 
144 Ζ επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ βξίζθεηαη ζην «Ζ παξαίηεζηο ηνπ θνπ Κ.Π. Ρσζζίδνπ», εθ. Νέα Φσλή ηεο 

Κχπξνπ, 14-12-1929, φπνπ θαη ζπγραξεηήξηα επηζηνιή ηνπ Η. Πεγαζίνπ. Βι. επίζεο, Υ. Κ. Κπξηαθίδεο, «Ο 

Καξπαζίηεο», φ.π., ζζ. 303-304.  
145 TNA: CO69/41. πλεδξία 7-12-1929. 
146 TNA: CO69/41. πλεδξία 9-12-1929. 
147 TNA: CO69/41. πλεδξία 12-5-1930. Σν δήηεκα ηεο αλαινγίαο ησλ δαζθάισλ θαηά θνηλφηεηα ηέζεθε 

αθξνζηγψο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, TNA: CO69/41. πλεδξία 2-12-1930. 
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ηνπ απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε εγθχθιην ηνπ λένπ Γηεπζπληή Παηδείαο πξνο ηνπο δαζθάινπο 

ζρεηηθά κε ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο,
148

 ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

έιιελεο βνπιεπηέο σο έθθξαζε ηεο ερζξηθήο πνιηηηθήο ησλ Βξεηαλψλ απέλαληη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ λεζηνχ θαη σο πξνζπάζεηα ινγνθξηζίαο θαη θίκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηάπλημε ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο. ε απηά ηα πιαίζηα, αιιά θαη γηα 

ην γεγνλφο φηη δηνξίζηεθε θαη πάιη Βξεηαλφο ππήθννο ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Παηδείαο 

πξνηάζεθε θαη ε κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπ. Σα αίηεκα απηφ ήηαλ ην έλαπζκα γηα επαλέλαξμε 

ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ηνπ Γηεπζπληή Παηδείαο απφ Κχπξην, κε ηνπο 

Σνχξθνπο βνπιεπηέο λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο, 

ζεσξψληαο φηη ε «ιαλζαζκέλε θαη δπζάξεζηε» πνιηηηθή, πνπ αθνινπζνχζαλ νθεηιφηαλ 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε, θάηη πνπ φμπλε ηα πλεχκαηα. Σειηθά, κε ηηο ςήθνπο ησλ 

επηζήκσλ θαη ησλ Σνχξθσλ κειψλ, ε πξφηαζε γηα κείσζε ηνπ κηζζνχ απνξξίθζεθε. 

Δληνχηνηο, νη έιιελεο βνπιεπηέο ηφληζαλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 

κέηξσλ γηα απνηξνπή νπνηαζδήπνηε επηπιένλ επέκβαζεο εθ κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ 

«εζληθή εθπαίδεπζε».
149

 

 Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ λφκσλ, νη έιιελεο αθνινχζεζαλ ζθιεξή 

ζηάζε έλαληη ησλ Βξεηαλψλ κέζσ επεξσηήζεσλ. Πξψηνο ν Μ. Μηραειίδεο θαηήγγεηιε 

δηαζπάζηζε ρξεκάησλ, κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ Βξεηαλνχ Ζ. Lee, ν 

νπνίνο εθπαηδεπφηαλ ζην λεζί κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ ππνπξγνχ, γηα λα αλαιάβεη ηε ζέζε 

ηνπ Γηεπζπληή Παηδείαο. χκθσλα κε ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, ην ζπκβφιαην ηνπ 

ζηνίρηζε ζην λεζί πέξαλ ησλ 700 ιηξψλ, ελψ θξίζεθε ηειηθά αθαηάιιεινο γηα ηε ζέζε θαη 

απνιχζεθε.
150

 Απηφ βέβαηα ήηαλ ηδηαίηεξα πξνθιεηηθφ, αθνχ ην πνζφ πνπ ζπαηαιήζεθε 

γηα έλα εθπαηδεπφκελν ήηαλ ηεξάζηην γηα ηα δεδνκέλα ηεο θαρεθηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ 

λεζηνχ, ελψ επαλέθεξε θαη ην δήηεκα ηνπ δηνξηζκνχ Κππξίσλ ζε νξηζκέλεο πςειφβαζκεο 

ζέζεηο. 

 Ζ ζθιεξή απηή ζηάζε αθνινπζήζεθε θαζ’ φιε ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, παξά ηηο ππνζρέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ πνπ επαγγειηδφηαλ ν 

Κπβεξλήηεο. Σα ειιεληθά κέιε αξρηθά ππνζηήξημαλ ζρεδφλ νκφθσλα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

λνκνζρεδίνπ πξνο ζπδήηεζε, θάηη πνπ ζεσξήζεθε σο «αιιαγή ζηάζεο» θαη ραηξεηίζηεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηνλ Eyioub, ν νπνίνο δηαθήξπηηε πάληα ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία εληφο 

ηνπ πκβνπιίνπ. Δληνχηνηο, θαηά ηηο θαηά άξζξν ζπδεηήζεηο θαηήγγεηιαλ ηφζν ηηο πςειέο 

θνξνινγίεο πνπ επηβάιινληαλ φζν θαη ηελ απξνλνεζία ηεο Κπβέξλεζεο γηα επελδχζεηο 

                                                             
148 Γεκνζηεχζεθε ζην «Δπί κηαο εγθπθιίνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 6-12-1930.  
149 TNA: CO69/41. πλεδξίεο 2 θαη 3-12-1930 . 
150 TNA: CO69/41. πλεδξία 6-12-1929. 
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ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο. Δπηπξφζζεηα, απφ θνηλνχ κε ηνπο Σνχξθνπο εμέθξαζαλ 

ηελ ειπίδα φπσο νη θελέο ή νη λέεο ζέζεηο ζηε δεκφζηα ππεξεζία πιεξψλνληαλ απφ 

ηζαγελείο, ελψ πξφηεηλαλ κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο ησλ πςειφβαζκσλ ππαιιήισλ θαη 

θαηαξγήζεηο ζέζεσλ.
151

 ηαλ φκσο ην λνκνζρέδην πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, νξηζκέλα 

απφ ηα ειιεληθά κέιε, πξφηεηλαλ ηελ θαηαςήθηζή ηνπ, αθνχ ζεσξνχζαλ φηη κέζσ απηνχ ε 

Κπβέξλεζε «απνκπδνχζε ην αίκα ηεο ρψξαο». Σφληζαλ επηπξφζζεηα φηη ζα επαλεμέηαδαλ 

ηελ πνιηηηθή ηνπο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, αθνχ ε πξφζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ε θαηάπλημε 

ησλ «εζληθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ» δελ αλαγλσξίζηεθε, ζέηνληαο αθφκα θαη δήηεκα 

παξαίηεζήο ηνπο απφ ηηο βνπιεπηηθέο ηνπο έδξεο. Δληνχηνηο, νη θνηλέο ηνπξθνβξεηαληθέο 

ςήθνη νδήγεζαλ ζηελ έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
152

       

 Ο Κπβεξλήηεο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

λεζηνχ. Αλαθέξζεθε ζηελ πξφζεζε ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ παξείρε 

ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε γηα ιήςε δαλείσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

βηνκεραλίαο ζην λεζί, θαη ζην δηνξηζκφ εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ, απφ ηνλ 

Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, ην Γηνηθεηή Λεπθσζίαο, ηνλ Munir Bey, ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

θαη ηνλ Καθνγηάλλε, γηα ηε κειέηε ησλ κηζζψλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, κε ζηφρν ηηο 

κεηψζεηο φπνπ ήηαλ δπλαηφλ.
153

 

 Παξά ηελ ειιεληθή αληηπνιίηεπζε, ε Κπβέξλεζε θαηάζεζε ςήθηζκα γηα ηελ 

παξαρψξεζε δσξεάο 50,000 ιηξψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε έγθξηζε δαλείνπ 150,000 ιηξψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ακκνρψζηνπ. Αλ θαη ζπλδέζεθε ην δάλεην κε ηε δσξεά, 

εληνχηνηο ε ελέξγεηα ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο έδεηρλε ηελ αιιαγή πνιηηηθήο έλαληη ηνπ 

λεζηνχ. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη αληηδξάζεηο νη νπνίεο ζηεξίρηεθαλ ζε θαζαξά ηνπηθηζηηθά 

θξηηήξηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ελψ θαη ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ ακθηζβήηεζε ηε δσξεά, 

ζεσξψληαο φηη ήηαλ επηζηξνθή ελφο κέξνπο ηνπ πεξηζζεχκαηνο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο ην 

νπνίν θξαηείην ζηα βξεηαληθά ζεζαπξνθπιάθηα. Μφλν ν Μηραειίδεο απφ ηνπο αηξεηνχο 

βνπιεπηέο πξνζπάζεζε λα δηαρσξίζεη ηε δσξεά απφ ην δάλεην, ζεσξψληαο ηελ πξψηε σο 

πεηξαζκφ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δαλείνπ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ηεξάζηηνπ πνζνχ 

γηα έξγα πνπ δελ ήηαλ πξψηεο αλάγθεο γηα ην λεζί, θάηη πνπ ππνζηήξημε θαη ε εθεκεξίδα 

Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηε ρνξεγία σο «δφισκα», πξνηείλνληαο 

παξάιιεια ηε ρξήζε ηνπ πνζνχ γηα αξδεπηηθά έξγα. Ζ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο φπσο 

                                                             
151 TNA: CO69/41. πλεδξίεο 9 θαη 10-12-1929. 
152 TNA: CO69/41. πλεδξία 10-12-1929. 
153 TNA: CO69/41. πλεδξία 6-12-1929. Τπήξραλ πξνηάζεηο γηα αχμεζε ησλ κειψλ ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο 
θαη απφ αλεμάξηεηα άηνκα, κε θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο ή βνπιεπηέο, ψζηε λα απνθεχγνληαλ πηζαλέο 

πηέζεηο. Βι. TNA: CO69/41. πλεδξία 9-12-1929. 
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πξνηάζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ήηαλ θαη ε ηειεπηαία ελέξγεηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην 

1929.
154

   

 Ο αλαβξαζκφο πνπ πξνθάιεζε ε ςήθηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ λφκνπ, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ ζην ππφκλεκα ηεο Πξεζβείαο,
155

 

νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο «Δζληθήο Οξγαλψζεσο Κχπξνπ» κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο έλσζεο. ην λέν απηφ πνιηηηθφ ψκα θχξην ξφιν 

δηαδξακάηηδε ε Ηεξά χλνδνο θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο, καδί κε κηθξφ αξηζκφ 

εθπξνζψπσλ ησλ επαξρηψλ, επηιεγκέλσλ απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν θαη έλα εθπξφζσπν ησλ 

δηεπζπληψλ εθεκεξίδσλ, ελψ ζα ηδξχνληαλ θαη επαξρηαθέο επηηξνπέο κε επηθεθαιήο ηνπο 

κεηξνπνιίηεο. Δπηπξφζζεηα, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί γξαθείν ζην Λνλδίλν, γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηεο βξεηαληθήο θνηλήο γλψκεο γηα ην Κππξηαθφ. Απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο 

ήηαλ ε νξγάλσζε δεκνςεθίζκαηνο ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ, γηα ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα, ην 

νπνίν ζηέθζεθε κε επηηπρία, φπσο θαη ν ενξηαζκφο ηεο εζληθήο επεηείνπ γηα ηα 100 ρξφληα 

απφ ηελ ειιεληθή αλεμαξηεζία.
156

 Σα 496 δειηία ηνπ δεκνςεθίζκαηνο παξαδφζεθαλ ζηνλ 

Κπβεξλήηε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 1930, γηα λα πξνσζεζνχλ ζην ππνπξγείν, καδί κε ζρεηηθφ 

ππφκλεκα.
157

 

 ε απηά ηα πιαίζηα έγηλε ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1930, ε νπνία 

δηεμήρζε ζε δχν θάζεηο κε δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο: ε κηα δηήξθεζε απφ ηα κέζα 

Απξηιίνπ κέρξη ηα κέζα Μαΐνπ κε ηε κέρξη ηφηε δνκή ηνπ πκβνπιίνπ ελψ ε δεχηεξε ζηα 

ηέιε ηνπ έηνπο (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) κε ηα κέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ 1930. 

 Ζ πξψηε ζπλεδξία ζπγθιήζεθε ζηηο 15 Απξηιίνπ, ζηελ απνπζία ηνπ, γηα πνιιά 

ρξφληα βνπιεπηή, θαη πιένλ ελεξγνχ κέινπο ηνπ ηφηε πκβνπιίνπ, Μ. Μηραειίδε, ν 

νπνίνο είρε απνβηψζεη. ηε καθξνζθειή ηνπ νκηιία, ν Storrs αλαθέξζεθε, φπσο ζπλήζηδε, 

ηφζν ζηα πεπξαγκέλα ηεο Κπβέξλεζήο ηνπ, φζν θαη ζε φζα πξνηίζεην λα πξάμεη, κε 

γλψκνλα ην ηξίπηπρν «νηθνλνκηθή, βηνκεραληθή θαη θνηλσληθή πξφνδν γηα ηελ απνηθία». 

πσο ν ίδηνο ζεκείσζε, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

πξνεγεζείζαο ζπλφδνπ, θαη, θαη’ επέθηαζε ηεο κε παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ 

έηνπο 1928, ζεψξεζε νξζφ λα ην πξάμεη ζηε, 40 θεθαιαίσλ, νκηιία ηνπ. ζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκία, ν Κπβεξλήηεο αλαθέξζεθε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, πνπ νθεηιφηαλ ζηα 

                                                             
154 TNA: CO69/41. πλεδξία 10-12-1929. «Σν δφισκα ησλ 50 ρηι. ιηξψλ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14-

12-1929. 
155 «Ζ απάληεζηο ηνπ επί ησλ Απνηθηψλ ππνπξγνχ», εθ. Αιήζεηα, 18-12-1929. 
156 G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 350-358.  
157 «Ζ επίδνζηο ησλ ελσηηθψλ ςεθηζκάησλ εηο ηνλ Κπβεξλήηελ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 7-6-1930. Γηα 
ην δεκνςήθηζκα βι. Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο (επ.), Δλσηηθφλ δεκνςήθηζκα 1930, ηφκ. 2, 1930, Λεπθσζία 

2003. 
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έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ ζην λεζί, κε ηελ αξσγή θαη ησλ δαλείσλ πνπ ιήθζεθαλ, ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ εγθξίζεθε αιιά θαη ζηε δξάζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δκπνξηθνχ 

Αληηπξνζψπνπ ζην Λνλδίλν θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, δχν λέσλ ζεζκψλ. 

εκαληηθή πξφνδνο ζεκεηψζεθε θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα ζηε 

γεσξγία, εμαηηίαο ηφζν ησλ έξγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ, φζν θαη ησλ λνκνζεηηθψλ -

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη πεηξακαηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, αλέθεξε φηη ιήθζεθε 

ηδηαίηεξε πξφλνηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγηεηλήο θαη ηελ επηβνιή ηεο 

αζθάιεηαο, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε.
158

 Ζ παξειζνληνινγία θαη ε κεγάιε έθηαζε 

πνπ ραξαθηήξηδε ηελ νκηιία ηνπ Κπβεξλήηε θαηαθξίζεθε απφ ηνλ ηχπν, θπξίσο γηαηί 

αλέκελαλ λα ζέζεη ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζήο ηνπ θαη φρη λα έρεη απνινγεηηθφ 

χθνο.
159

 

 Σν πξνζρέδην ηεο αληηθψλεζεο ηνπ πκβνπιίνπ παξνπζηάζηεθε γηα έγθξηζε δέθα 

κέξεο αξγφηεξα, θαη ζχκθσλα θαη κε ηελ επηζπκία ηεο Κπβέξλεζεο
160

 ήηαλ κηθξή ζε 

έθηαζε θαη εζηίαζε κφλν ζηα πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα, αλ θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζή 

ηεο ήηαλ καθξά θαη δηεμήρζε ζε έληνλν χθνο.
161

  

 Ζ πξψηε αληηπαξάζεζε πξνθιήζεθε απφ ηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ηελ παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ δηνηθεηηθψλ εμνπζηψλ 

ζηα αηξεηά κέιε κέρξη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία (national independence) ηνπ λεζηνχ. Ζ 

αληίδξαζε πξνήιζε απφ ηνλ Αξρηινγηζηή, ν νπνίνο δήηεζε ηελ αθαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο 

πξφηαζεο απφ ηελ παξάγξαθν, ζέινληαο λα δηαρσξίζεη ηηο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο απφ 

ηελ επηζπκία γηα αλεμαξηεζία. Ο κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ δήισζε ηελ άξλεζή ηνπ, 

ηνλίδνληαο φηη «ε θχξηα θαη κφλε επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε εζληθή ηνπο 

απειεπζέξσζε (…), λα ελσζνχλ κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο 

θαη ζξεζθεία», αίηεκα πνπ εθθξάζηεθε θαη πξφζθαηα κε ππφκλεκα πξνο ην ππνπξγείν, 

θαη πνπ αλακελφηαλ λα επηηεπρζεί κε ηελ θαιή ζέιεζε ηεο Βξεηαλίαο θαη κφλν. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ήζειε λα ηνλίζεη ηφζν ηελ αδπλακία ησλ Κππξίσλ γηα δηεθδίθεζε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο κε δπλακηθά κέηξα, αιιά θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ εζηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δπηπξφζζεηα, ήηαλ κηα έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθνινπζείην εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κεηά θαη ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο. Ο 

Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο δήισζε φηη αλαγλψξηδε ηνλ πφζν ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, αιιά 

δελ απνδερφηαλ ηελ πξνζσξηλφηεηα ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο ζε απηφ. Με ηελ απάιεηςε 

ηεο αλαθνξάο ζπκθσλνχζε θαη ν Σνχξθνο βνπιεπηήο Eyioub, ζεσξψληαο φηη νη θάηνηθνη 

                                                             
158 TNA: CO69/41. πλεδξία 15-4-1930. 
159 «Ζ θξηηηθή ηνπ ελαξθηήξηνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 19-4-1930 θ.ε. 
160 TNA: CO69/41. πλεδξία 15-4-1930. Γηα ην πξνζρέδην βι. TNA: CO69/41. πλεδξία 25-4-1930. 
161 Οιφθιεξε ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε βι. TNA: CO69/41. πλεδξίεο 25-4-1930 κέρξη 30-5-1930. 
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«δελ είραλ θηάζεη αθφκα ην απαξαίηεην επίπεδν αλάπηπμεο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ 

παξαρψξεζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο» θαη φηη δελ είραλ θαηαθέξεη κέρξη ηφηε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ  κε ηνλ νξζφ ηξφπν ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ, εθθξάδνληαο 

παξάιιεια ην θφβν ηνπ φηη απηφ ζα νδεγνχζε ζηελ ππνηαγή ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζπδήηεζε έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Γ. εβέξε λα ηνλίζεη ηελ 

παξαδνμφηεηα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ, ελψ ηα 

επίζεκα κέιε αλαγλψξηδαλ ηελ επηζπκία ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ γηα εζληθή 

απνθαηάζηαζε, εληνχηνηο ε έθθξαζή ηεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ εζεσξείην «επηθίλδπλε», 

πξνηείλνληαο, ρσξίο ζεηηθή αληαπφθξηζε, ηε κε ζπκκεηνρή ησλ επηζήκσλ κειψλ ζηε 

ζρεηηθή ςεθνθνξία. Σειηθά, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Κ. Ρσζζίδε κεηαηξάπεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε θξάζε ζε πην ήπηα (απφ «πξψηε θαη θχξηα επηζπκία» έγηλε «δηαθαήο 

πφζνο») θαη ε ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε παξά ηε δηαθσλία ησλ Οζσκαλψλ θαη νξηζκέλσλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ. Απφ ηε ζπδήηεζε απηή εμάγνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα, φπσο ε παξαδνρή ησλ Βξεηαλψλ γηα ηνπο εζληθνχο πφζνπο ησλ Διιήλσλ 

αιιά θαη ν δηραζκφο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ ζε κεηξηνπαζείο, νη νπνίνη απνδέθηεθαλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, θαη ζε πην αδηάιιαθηνπο, νη νπνίνη ηελ απέξξηςαλ, επηκέλνληαο ζηελ αξρηθή 

κνξθή ηεο παξαγξάθνπ θαη ηελ αλαθνξά ζηελ «εζληθή αλεμαξηεζία». 

 Παξφκνηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ γηα κηα πην 

κεηξηνπαζή παξνπζίαζε ησλ παξαπφλσλ ησλ θαηνίθσλ έγηλε θαη ζηηο ππφινηπεο 

παξαγξάθνπο. Αξρηθά ν Αξρηινγηζηήο πξφηεηλε ηελ αθαίξεζε ηεο αλαθνξάο ζηε βαξηά 

θνξνινγία θαη ηελ πνιπηειή δηνίθεζε σο αηηίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαρεμία ηνπ λεζηνχ 

θαη ηελ εηζαγσγή ηεο πξφηαζεο γηα ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ, 

θάηη πνπ ηειηθά εγθξίζεθε, παξά ηηο αξρηθέο δηαθσλίεο νξηζκέλσλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ. 

Παξάιιεια, ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ ζηελ νπνία ζα 

δηαηππσλφηαλ ε βνχιεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα κε έγθξηζε νπνηνπδήπνηε λνκνζεηηθνχ 

κέηξνπ, ην νπνίν ζα επέβαιιε επηπξφζζεηε θνξνινγία, κέρξη ηε δεκνζίεπζε νιφθιεξεο 

ηεο αλαθνξάο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θαη ηε δηαβεβαίσζε φηη φιεο νη πξνηάζεηο ηεο 

ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ Κπβέξλεζε. Οη έιιελεο βνπιεπηέο πξνζπάζεζαλ επίζεο, 

αλεπηηπρψο, γηα εηζαγσγή παξαγξάθνπ κε ηελ νπνία λα εθθξαδφηαλ ε αληίζεζε ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αθαίξεζε ησλ ab antiquo εμνπζηψλ ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δεηεκάησλ, δεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηζηξνθή ηνπο, κε ηελ 

Κπβέξλεζε απιά λα έρεη ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν, φπσο παιηά, πξφηαζε φκσο πνπ 

απνξξίθζεθε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ. 

 Παξάιιεια, κέζσ ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο πνπ έγηλε, πξνζηέζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ απνπζίαδαλ απφ ην πξνζρέδην, φπσο ήηαλ ε εηζήγεζε γηα δεκηνπξγία δξφκσλ 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



474 
 

ζην λεζί κέζσ πξνζθνξψλ θαη ε αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηα ίδηα πιαίζηα, ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, κεηά απφ πξνζζήθεο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Απνηθηαθνχ Γξακκαηέα, πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή παξαγξάθνπ, ζηελ 

νπνία, κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Κπβεξλήηε γηα αχμεζε ηνπ 

εκπνξίνπ κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία.     

 Ζ αληηθψλεζε, ε νπνία θαηαςεθίζηεθε κφλν απφ ηνπο νζσκαλνχο βνπιεπηέο, πνπ 

αληηδξνχζαλ ζηελ παξάγξαθν γηα ηελ παξαρψξεζε επηπιένλ ζπληαγκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, παξνπζηάζηεθε ζηνλ Κπβεξλήηε ηελ Πξσηνκαγηά ηνπ 1930. ε απηή, πέξαλ 

ηεο πξναλαθεξζείζαο έθθξαζεο ηεο επηζπκίαο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζπληάγκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ, νη 

βνπιεπηέο εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα ηνπο γηα βειηίσζε ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

κέζσ ιήςεο απζηεξψλ κέηξσλ, πξνεηδνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ Κπβέξλεζε φηη ην 

πκβνχιην δελ ζα ελέθξηλε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία γηα ηελ αχμεζε θνξνινγηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία φπσο επηζηξαθνχλ ηα 

πνζά πνπ αθνξνχζαλ ην πεξίζζεπκα απφ ην θφξν ππνηειείαο θαη πνπ ηζνχηαλ κε 600 

ρηιηάδεο ιίξεο. Έζεζαλ επίζεο νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηνπ γεσξγηθνχ, θηελνηξνθηθνχ θαη δαζηθνχ ηνκέα, ησλ ζπγθνηλσληψλ 

(εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζην κεηαιιεπηηθφ ηνκέα. Σέινο, εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα ηνπο 

γηα αλαζεψξεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νξηζκέλσλ, πεπαιαησκέλσλ λνκνζεζηψλ, 

αιιά θαη ηηο επραξηζηίεο ηνπο ηφζν πξνο ηε νπεδηθή Αξραηνινγηθή Απνζηνιή γηα ηελ 

πξνζθνξά ηεο ζηηο αλαζθαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ζηε ζχδπγν ηνπ Storrs γηα ηελ 

πξνζπάζεηά ηεο γηα βειηίσζε ηεο πγηεηλήο ζην λεζί, ηδηαίηεξα ησλ ιεπξψλ.
162

   

 εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο θαη ην 

ζπληνληζκφ πνπ ζα αζθνχζε ζην πνιηηηθφ δήηεκα, εληνχηνηο, εληφο ηνπ πκβνπιίνπ δελ 

ππήξρε κηα θνηλή γξακκή πνιηηηθήο αλάκεζα ζηνπο έιιελεο πνιηηεπηέο, κε απνηέιεζκα, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, λα ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα. 

Ηδηαίηεξα έληνλνο ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε ξηδνζπάζηεο θαη κεηξηνπαζείο, κε ηνπο 

πξψηνπο λα αληηδξνχλ ζε νπνηαδήπνηε δαπάλε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ αθνξνχζε 

παξαγσγηθά έξγα, φπσο ε παξαρψξεζε ελφο πνζνχ 200 ιηξψλ ζηνλ Sir Roland Ross, γηα 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ εμνιφζξεπζεο ηεο καιάξηαο παγθφζκηα, αιιά θαη ζην λεζί. Τπήξραλ 

βέβαηα θαη αληίζεηεο απφςεηο αλάκεζα ζηνπο έιιελεο βνπιεπηέο ζε ζέκαηα πνπ δελ 

αθνξνχζαλ πνιηηηθά δεηήκαηα, αιιά θαζαξά πξνζσπηθέο απφςεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

                                                             
162 TNA: CO69/41. πλεδξία 1-5-1930. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



475 
 

ε έληνλε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ηελ πξφηαζε λφκνπ ηνπ Ρσζζίδε γηα ηε θχηεπζε 

δέληξσλ ζηα ρσξηά, κε ηελ νπνία δηαθψλεζαλ νξηζκέλα ειιεληθά κέιε.
163

 

 Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο ζπλνρήο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ δηαθάλεθε θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην πεξί ιεζρψλ, αθνχ ζεσξήζεθε απφ νξηζκέλνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο σο κηα θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα γηα επεξεαζκφ θαη έιεγρν ηεο δξάζεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα, ν νπνίνο πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή ηνπ, ζηφρνο ηνπ ήηαλ 

ν έιεγρνο ησλ ιεζρψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεηξψνπ, ζην νπνίν ζα εγγξάθνληαλ φζεο 

απφ απηέο ιάκβαλαλ ηελ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Δπαξρηαθνχ Γηνηθεηή. Με ην λνκνζρέδην 

αληέδξαζε ν Γ. Υαηδεπαχινπ, ν νπνίνο ην ζεψξεζε κε αλαγθαίν, αθνχ νη ιέζρεο ζην 

λεζί, πνπ πξνυπήξραλ θαη ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο, νπδέπνηε πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα, 

πξνζθέξνληαο πνιιέο ππεξεζίεο ζηνλ ηφπν, ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ, αθφκα θαη ζηα εξγαζηαθά δεηήκαηα. Αληίζεηε άπνςε είρε ν Π. Καθνγηάλλεο, 

ν νπνίνο ζεσξνχζε ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αλαγθαία, φπσο 

ζπλέβαηλε ζε φιεο ηηο πνιηηηζκέλεο ρψξεο, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθψλεζαλ θαη νη 

νζσκαλνί βνπιεπηέο, αιιά θαη νξηζκέλνη έιιελεο βνπιεπηέο, κε απνηέιεζκα ην 

λνκνζρέδην, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο λα εγθξηζεί.
164

 Δληνχηνηο, ε ζπδήηεζε 

ηνπ θαλέξσζε θαη πάιη ηε δηάζηαζε απφςεσλ πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ ειιήλσλ 

βνπιεπηψλ, πνπ επηβεβαηψζεθε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα φπια. ε 

απηή, νη ξηδνζπάζηεο πνιηηεπηέο (Υαηδεπαχινπ, Ρσζζίδεο, εβέξεο) αληέδξαζαλ ηφζν γηα 

ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, ηελ ηαιαηπσξία 

πνπ ζα δεκηνπξγείην ζηνπο θαηνίθνπο, φζν θαη γηα ηα πνιηηηθά θίλεηξα πνπ θξχβνληαλ 

πίζσ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνζπάζεηα γηα «θαιχηεξν έιεγρν ησλ 

θαηφρσλ φπισλ». Αληίζεηα, ηφζν ν Καθνγηάλλεο, φζν θαη ν Νηθνιαΐδεο αιιά θαη νη 

νζσκαλνί βνπιεπηέο ςήθηζαλ ππέξ ηνπ λνκνζρεδίνπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε δηθαηνιφγεζε, 

κε απνηέιεζκα ηειηθά ηελ ςήθηζή ηνπ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηξνπνπνηήζεηο.
165

 

Παξφκνηα δηάζηαζε απφςεσλ, πνπ νδήγεζε θαη ζε έληνλε ζπδήηεζε, παξαηεξήζεθε θαη 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηηο εθεκεξίδεο, βηβιία θαη ηππνγξαθεία, αθνχ, 

φπσο ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ ηφληζε, ε θαηαβνιή εγγχεζεο γηα ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ ζα 

νδεγνχζε ζε πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ζα θαζηζηνχζαλ ηνλ εθδφηε 

«ζθιάβν ηεο εγγχεζεο», αθνχ κηα «δακφθιεηνο ζπάζε ζα αησξείην πάλσ απφ ην θεθάιη 

ηνπ», απνδίδνληαο πνιηηηθά θίλεηξα ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
166

 

                                                             
163 ην ίδην. 
164 TNA: CO69/41. πλεδξία 5-5-1930. 
165 TNA: CO69/41. πλεδξία 6-5-1930. 
166 Έγγξαθε δηακαξηπξία γηα ην λνκνζρέδην παξέδσζαλ θαη νη δηεπζπληέο ησλ θππξηαθψλ εθεκεξίδσλ πξνο 

ηνλ Απνηθηαθφ Γξακκαηέα. Παξαηίζεηαη ζην «Ζ δηακαξηπξία», εθ. Αιήζεηα, 7-5-1930.  
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Ηδηαίηεξα θαπζηηθφο, φπσο ζπλήζηδε ήηαλ θαη ν Υαηδεπαχινπ, ν νπνίνο αλέθεξε φηη 

ηέηνηεο λνκνζεζίεο επηβάιινληαλ ζε «εκηβάξβαξεο θαη εκηπνιηηηζκέλεο πεξηνρέο». 

Αληίζεηα, φπσο επίζεο ζπλήζηδε, ν Καθνγηάλλεο ππνζηήξημε ηελ εηζαγσγή θαη απηνχ ηνπ 

λφκνπ, κε ην λνκνζρέδην ηειηθά λα εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε κε κφλν πέληε αξλεηηθέο 

ςήθνπο.
167

  

 Απφ ηα πην ζεκαληηθά λνκνζρέδηα ηεο ζπλφδνπ ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηε δεκηνπξγία 

δεκαξρείσλ κε λνκηθή νληφηεηα, έλα δήηεκα πνπ εμέηαζε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ 

ηνπο δεκάξρνπο ησλ πφιεσλ γηα κηα πεξίνδν δχν εηψλ. Χο απνηέιεζκα, ζα 

ηξνπνπνηνχληαλ φινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη νη κέζνδνη εθινγήο, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ελψ ζα απμάλνληαλ νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. Θα 

γηλφηαλ επίζεο πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πξφηαζε βξήθε 

ζχκθσλνπο ηνπο αηξεηνχο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ ππαξρνπζψλ λνκνζεζηψλ, πξνηείλνληαο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξφλνηεο πνπ έπξεπε λα 

ιεθζνχλ ππφςε. Αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο ήηαλ ε πξφηαζε ηνπ Eyioub γηα ηελ 

παξαρψξεζε ίζσλ δηθαησκάησλ θαη ίζσλ εμνπζηψλ ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζε θάζε πφιε, ψζηε λα ππάξμεη αξκνλία εληφο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

θαη λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε φισλ ησλ θαηνίθσλ, έλα απφ ηα παιαηφηεξα αηηήκαηα ησλ 

νζσκαλψλ βνπιεπηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηφληδε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαίνπ ησλ 

εζλνηήησλ θαη ηεο πιεηνςεθίαο, ζηήξηδε ηηο ειπίδεο ηνπ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα 

παξαρψξεζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ θαη ζηε κεηνλφηεηα, φπσο ζπλέβεθε 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ δήκνπ Πάθνπ φπνπ ν δήκαξρνο θαη βνπιεπηήο Ν. Νηθνιαΐδεο 

παξαρψξεζε ην πφζην ηνπ αληηδεκάξρνπ ζε ηνχξθν δεκνηηθφ ζχκβνπιν. Έηζη, νη Σνχξθνη 

βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ηελ εηζαγσγή πξφλνηαο φπνπ λα δεισλφηαλ φηη ν αληηδήκαξρνο θάζε 

δήκνπ έπξεπε λα εθιέγεηαη απφ ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα, έλα πάγην αίηεκά ηνπο. Ζ 

πξφηαζε φκσο, θαηαςεθίζηεθε ηφζν απφ ηα ειιεληθά, φζν θαη απφ ηα επίζεκα κέιε, 

αθνχ θαηαπαηνχζε ηελ ειεπζεξία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
168

 

 Ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθή ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ βνπιεπηψλ 

Ρσζζίδε θαη Δκθηεηδή γηα παξαρψξεζε εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ζηηο γπλαίθεο 

θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ,
169

 φπσο ήδε γηλφηαλ ζε άιιεο ρψξεο, κε ζηφρν ηελ αλαδσνγφλεζε 

ηεο πνιηηηθήο δξάζεο ζην λεζί. Τπήξμαλ βέβαηα αληηδξάζεηο ηφζν απφ ηνλ Eyioub, ν 

                                                             
167 TNA: CO69/41. πλεδξία 7-5-1930. 
168 TNA: CO69/41. πλεδξία 12-5-1930. 
169 Γηα ηε γπλαηθεία ςήθν ζηελ Κχπξν βι. Καιιηφπε Αγαπίνπ-Ησζεθίδνπ, «Women's Suffrage in Cyprus», 
Rodriquez-Ruiz Blanca and Rubio-Marin Ruth (eds.), The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to 

Become Citizens, Βνζηψλε 2012, ζζ. 453-474. 
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νπνίνο ζεσξνχζε πξψηκε ηελ παξαρψξεζε απηή, αθνχ αθφκα θαη ζε εμειηγκέλεο ρψξεο, 

φπσο ζηελ Αγγιία, ην δηθαίσκα απηφ παξαρσξήζεθε ζηηο γπλαίθεο κφιηο πξφζθαηα, κεηά 

απφ καθξνχο αγψλεο, φζν θαη απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ, ν νπνίνο δήηεζε αξρηθά ηελ 

θαζνιηθή παξαρψξεζε ςήθνπ ζε φινπο ηνπο άξξελεο θαηνίθνπο θαη έπεηηα ζην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ. Σηο απφςεηο γηα κε παξαρψξεζε ελζηεξλίζηεθαλ θαη νη ππφινηπνη αηξεηνί 

βνπιεπηέο, κε απνηέιεζκα ε πξφηαζε λα πέζεη ζην θελφ. Δληνχηνηο ήηαλ κηα πξσηνπφξα 

θίλεζε απφ κέξνπο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ε νπνία φκσο απνδείθλπε φηη, παξά ηελ 

αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία 

ρεηξαθέηεζε δελ δηέθεξαλ απφ απηέο ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ 

ηελ θαηά ιάζνο παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθινγήο γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο Δπηηξνπέο 

ζηηο γπλαίθεο.
170

  

 Σέινο, έγηλε πξνζπάζεηα λα επηβιεζεί ε αζπκβαηφηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ κέινπο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ ή Αληηδεκάξρνπ, αθνχ ε ζπζζψξεπζε 

πνιιψλ ζέζεσλ ζηα ρέξηα ελφο αηφκνπ ζα νδεγνχζε ζε θαθή ρξήζε ηνπο ή θαη θαηάρξεζε 

ησλ εμνπζηψλ απηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη πάλησο ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ πξφηαζε 

ππνζηεξίρηεθε απφ ηνλ ελ ελεξγεία δεκάξρν θαη βνπιεπηή Ακκνρψζηνπ Γ. Δκθηεηδή, θαη 

ηνλ πξψελ δήκαξρν θαη βνπιεπηή Πάθνπ Ν. Νηθνιαΐδε, θάηη πνπ απνδείθλπε ηελ αλάγθε 

γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ, φπσο επηζήκαλε θαη ν Ρσζζίδεο. Ο Υαηδεπαχινπ φκσο 

πξνζπάζεζε λα ππνλνήζεη ηελ χπαξμε θαη άιισλ θηλήηξσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Ρσζζίδε γηα δηαρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ, φηη δειαδή, ελ φςεη θαη ησλ επεξρφκελσλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ, πξνσζνχζε ηνλ «απνθιεηζκφ» ηνπ πηζαλνχ αληηπάινπ ηνπ Γ. 

Δκθηεηδή απφ απηέο. Σειηθά ε ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε κε κφλνπο δηαθσλνχληεο ηνλ 

Υαηδεπαχινπ θαη ηνλ Djelaleddin Ef.
171

  

 Σν πκβνχιην αλαβιήζεθε θαη δελ ζπγθιήζεθε μαλά παξά κε ηε λέα ηνπ κνξθή, ε 

νπνία πξνήιζε απφ ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1930. Δλδηάκεζα, παξάιιεια κε ηελ 

πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, εληάζεθε θαη ε ελσηηθή πξνζπάζεηα. Δθηφο απφ ηελ παξάδνζε 

ηνπ ελσηηθνχ ππνκλήκαηνο θαη ησλ δεκνςεθηζκάησλ ζηνλ Κπβεξλήηε, φπσο αλαθέξζεθε, 

ην εζληθφ αίζζεκα αλαδσππξψζεθε κε ηα εγθαίληα ηνπ καπζσιείνπ ησλ θππξίσλ 

εζλνκαξηχξσλ ηνπ 1821, ζηελ επέηεην ηεο ζπζίαο ηνπο, ζην πξναχιην ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Φαλεξσκέλεο.
172

 Σαπηφρξνλα, ε δξάζε ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο ηφζν ζην λεζί, κε ηελ 

                                                             
170

 TNA: CO69/41. πλεδξία 12-5-1930. 
171 TNA: CO69/41. πλεδξίεο 8 θαη 12-5-1930. 
172 Γηα ην καπζσιείν βι. Νηθφιανο Υξ. Παλαγή, Ο Ηεξφο Ναφο Παλαγίαο ηεο Φαλεξσκέλεο ζηε Λεπθσζία ηεο 

Κχπξνπ, Ηζηνξηθφ Λεχθσκα. Λεπθσζία 2002, ζζ. 137-171. Γηα ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθιήζεθε βι. «Πξν 
ηνπ καπζσιείνπ ησλ θππξίσλ εζλνκαξηχξσλ», εθ. Αιήζεηα, 10-7-1930, «Πεγή θσηφο θαη αγηαζκνχ ην 

καπζσιείνλ ησλ θππξίσλ εζλνκαξηχξσλ», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 5-7-1930. 
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ίδξπζε θπξίσο «Κππξηαθψλ Δζληθψλ Νενιαίσλ» ζηα αγξνηηθά θέληξα, φζν θαη ζην 

Λνλδίλν, κε ηνλ Ε. Ρσζζίδε, ζπλερηδφηαλ.
173

  

Δληνχηνηο, ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε άθημε ηνπ πθππνπξγνχ 

Απνηθηψλ Drummond Shiels ζην λεζί, 23 ρξφληα κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ 

Winston Churchill.
174

 Ζ επίζθεςή ηνπ πξνθάιεζε ζπλεηξκνχο θαη ζπγθξίζεηο κε απηή ηνπ 

Γιάδζησλα ζηα Δπηάλεζα ην 1864, γη’ απηφ θαη αλακελφηαλ κε πνιιέο πξνζδνθίεο.
175

 Ζ 

άθημή ηνπ πξνθάιεζε έλα «εθρπιίδνληα πνηακφ παηξησηηθήο ιάβαο»,
176

 αθνχ παληνχ 

γηλφηαλ δεθηφο κε ελσηηθά ζπλζήκαηα, ελψ θαηαθιπδφηαλ κε ηειεγξαθήκαηα θαη 

ςεθίζκαηα θνξέσλ θαη ζσκάησλ ηνπ λεζηνχ πνπ δεηνχζαλ ηελ έλσζε.
177

 Ο πθππνπξγφο 

ζπλάληεζε ηελ Ηεξά χλνδν θαη ηνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ηνπ παξέδσζαλ ελσηηθφ 

ππφκλεκα. ηε ζπλάληεζή ηνπ, φπσο θαη ζηελ απάληεζή ηνπ πξνο ηνπο Έιιελεο, αλ θαη 

αλέθεξε φηη δελ ζα δερφηαλ νπνηαδήπνηε λχμε γηα ηελ έλσζε, αιιά κφλν γηα ηα άιια 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην λεζί, ν κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ έζεζε κφλν ην ελσηηθφ αίηεκα, 

ελψ ν εθπξφζσπνο ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ Zekia ef., ηφληζε ηε δηαθσλία ηνπ ηνπξθηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε απηή. Παξφια απηά, ν βξεηαλφο πνιηηηθφο αλέθεξε φηη θαηαλννχζε ηνλ 

ελσηηθφ ηνπο πφζν, αιιά ηφληζε κε έκθαζε φηη απηή δελ ζα επηηπγραλφηαλ γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο. Ζ αλαρψξεζή ηνπ θαη ε γεληθφηεξή ηνπ ζηάζε δελ απνζάξξπλαλ ηνπο Έιιελεο, νη 

νπνίνη επέκελαλ λα εληνπίδνπλ νκνηφηεηεο κε ην επηαλεζηαθφ πξνεγνχκελν.
178

           

Οη ζπλεδξίεο ηνπ λενθαηαξηηζζέληνο πκβνπιίνπ άξρηζαλ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 

1930, θαη ελψ ν απφερνο απφ ηελ επίζθεςε ηνπ βξεηαλνχ πνιηηηθνχ δελ είρε θνπάζεη. 

Πξψηα απφ φια ν Κπβεξλήηεο ελεκέξσζε ηνπο βνπιεπηέο γηα ηελ επηηπρή παξαρψξεζε 

ρακειφηνθνπ δαλείνπ απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνο ην λεζί γηα ην νδηθφ δίθηπν.
179

 

Έπεηηα εηζήρζε λνκνζρέδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεραληζκψλ γηα ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ 

θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ην επέβαιιαλ. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ηα αηξεηά κέιε 

δηράζηεθαλ, κε ηελ πιεηνςεθία λα ηάζζεηαη ππέξ ηεο εηζαγσγήο ηνπ πξνο ζπδήηεζε, αθνχ 

ζα βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ γεληθφηεξα. Οη 

ππφινηπνη ηάρζεθαλ ελαληίνλ, κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο λα εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ 

εμνπζία πνπ ζα απνθηνχζε ν Κπβεξλήηεο ζην λα δαπαλά ηα ρξήκαηα απηά θαη ζηελ 

αλάγθε γηα ιήςε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε απνθιεηζηηθά ηνπ αγξνηηθνχ 

                                                             
173 «Δζληθή θίλεζηο» θαη «πλέληεπμηο θ. Ε. Ρσζζίδνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 12-7-1930. 
174 Γηα ηελ επίζθεςε θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο, βι. G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 380-460. 
175 «Γιάδζησλ-ηεέιο» θαη «Χο εθείλνο θαη απηφο», εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 4 θαη 11-10-1930 

αληίζηνηρα. 
176 «Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 22-10-1930. 
177 «Σειεγξαθήκαηα», εθ. Αιήζεηα, 16-10-1930, «Τπφκλεκα» θαη «Ζ άθημηο θαη ππνδνρή ηνπ έλη. 

Τθππνπξγνχ» εθ. Νέα Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18-10-1930.  
178 «Δπί ηεο Απαληήζεσο ηνπ πθππνπξγνχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 25-10-1930. 
179 TNA: CO69/41. πλεδξία 24-11-1930. 
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ηνκέα, ελψ ν Γαιαηφπνπινο δηαθσλνχζε γεληθά κε ηελ «δαλεηαθή πνιηηηθή» πνπ εηζήγαγε 

ν Storrs, ηδηαίηεξα ζε έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηελ νηθνλνκία. Δληνχηνηο, θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ λνκνζρεδίνπ ηξνπνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο παξάγξαθνη, κε απνηέιεζκα ηε δαπάλε 

πνζψλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δξφκσλ, θαη ηε δεκηνπξγία αγξνηηθψλ δξφκσλ ζηελ 

χπαηζξν.
180

    

 Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ λνκνζέηεκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ην λέν πκβνχιην 

ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1931. Ήδε απφ ηελ εηζαγσγηθή νκηιία, ν 

Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο ηφληζε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα ν ππφ εμέηαζε 

πξνυπνινγηζκφο λα είλαη ειιεηκκαηηθφο, θαη λα αλαγθαζηεί λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ην 

Σακείν Πεξηζζεπκάησλ.
181

 Γεζκεχηεθε επίζεο φπσο ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο 

δηνξηζηεί επηηξνπή κε ζηφρν ηνλ νξζνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο, 

δεηψληαο παξάιιεια ηε ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ κειψλ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Ο κεηξνπνιίηεο Κηηίνπ, 

ν νπνίνο πξψηνο έιαβε ην ιφγν παξνκνίαζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ λεζηνχ κε «παινπσιείν 

ζην νπνίν εηζέβαιε ηαχξνο», κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα «έρεη φια ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ». Αλάκεζα ζε άιια, αλαθέξζεθε ζηνπο δηνξηζκνχο θαη ζηηο 

πξναγσγέο πνπ πξνέβε ε Κπβέξλεζε, παξά ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ 

ζπλεπάγνληαλ πςεινχο κηζζνχο. Παξφκνηα άπνςε είραλ θαη νη ππφινηπνη έιιελεο 

βνπιεπηέο, νη νπνίνη δειψλνληαο ηε δηάζεζή ηνπο γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, ςήθηζαλ ππέξ 

ηεο εηζαγσγήο ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνο ζπδήηεζε, παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηέο πξφλνηέο ηνπ 

δελ ηνπο άθελαλ ηθαλνπνηεκέλνπο.
182

 

 Καηά ηελ θαη’ άξζξν ζπδήηεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνινχζεζε, ηα 

ειιεληθά κέιε πξφηεηλαλ πεξηθνπέο ζηα δηάθνξα θνλδχιηα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκίαο. Αλάκεζα ζε άιια, πξφηεηλαλ κεηψζεηο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ζηνπο 

πςειφβαζκνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο, θαηάξγεζε θαη ζχκπηπμε ζέζεσλ. ηφρνο ησλ 

ειιήλσλ βνπιεπηψλ ήηαλ ε κείσζε ησλ πςειφβαζκσλ ζέζεσλ αθελφο, αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ε ελίζρπζε ησλ ρακειφκηζζσλ ππαιιήισλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

θνλδπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο, φπνπ νη έιιελεο βνπιεπηέο ππνζηήξημαλ ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαινγνχζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ επαξρηαθψλ γηαηξψλ, θαη φηαλ απηφ 

                                                             
180 TNA: CO69/41. πλεδξίεο 24 θαη 25-11-1930. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Λαλίηεο πξφηεηλε ηε ρνξήγεζε 

500,000 ιηξψλ πξνο ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη 100,000 ιηξψλ γηα αξδεπηηθά έξγα, θάηη πνπ απέξξηςε ν 

Κπβεξλήηεο, σο εθηφο ζέκαηνο.  
181 Σελ επηζήκαλζε απηή είρε θάλεη ήδε ν ηχπνο, ν νπνίνο δηακαξηπξφηαλ γηα ην γεγνλφο φηη δελ έγηλαλ 

πεξηθνπέο ζηηο απνδνρέο ησλ πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ, ελψ θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ, βι. «Ζ 
Βνπιή» θαη «Γειηίνλ», εθ. Αιήζεηα, 20 θαη 27-11-1930 αληίζηνηρα.  
182 TNA: CO69/41. πλεδξίεο 26 θαη 27-11-1930. 
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επηηεχρζεθε, δήηεζαλ ηε κείσζή ηνπ, θαηαξγψληαο νξηζκέλεο πςειφκηζζεο ζέζεηο.
183

 

Τπήξραλ βέβαηα θαη αθξαίεο πξνηάζεηο, φπσο ε θαηάξγεζε εληειψο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

κνπδίξεδσλ ή ε ζχκπηπμε ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ ζε ηξεηο, νη νπνίεο πξνθαινχζαλ 

ηελ αληίδξαζε αθφκα θαη ειιήλσλ βνπιεπηψλ. Δληνχηνηο, κε ζπδήηεζε βξηζθφηαλ ε ιχζε, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη έλα θνηλφ κέησπν κεηαμχ ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, ζε 

αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν πκβνχιην, θάηη πνπ επηθξνηήζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο.
184

 

Απφ ηελ άιιε, ηα νζσκαληθά κέιε δηαθσλψληαο κε ηελ πνιηηηθή ησλ ειιήλσλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, θαηαςήθηδαλ ηηο ηξνπνινγίεο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα επίζεκα κέιε, 

αλακέλνληαο απφ ηελ Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη ηε δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

εθθξεκνηήησλ. Σν λνκνζρέδην ηειηθά εγθξίζεθε παξά ην γεγνλφο φηη θαηαςεθίζηεθε απφ 

ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ηφληζαλ γηα αθφκα κηα θνξά ηελ παξαδνμφηεηα ηνπ 

ζπληάγκαηνο, φπνπ νη απφςεηο ησλ 4/5 ηνπ πιεζπζκνχ απνζησπνχληαλ απφ ηε ζπλεξγαζία 

ησλ ηνχξθσλ θαη ησλ βξεηαλψλ βνπιεπηψλ.
185

 Δλδεηθηηθφ ηεο ηνπξθνβξεηαληθήο 

ζπλεξγαζίαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο πξνζπάζεηαο γηα έγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ ήηαλ ην 

πεξηζηαηηθφ, φπσο παξνπζηάζηεθε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εθεκεξίδα Αιήζεηα, ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηνχξθνπ βνπιεπηή Zekia Ef. ζηηο ζπδεηήζεηο κφλν γηα λα ςεθίζεη, ιφγσ 

αζζελείαο, κε απνηέιεζκα λα εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα «θνπθθνπισκέλνο εηο βαξχ 

επαλσθφξη θαη ππξέζζσλ».
186

  

 Ζ ππεξςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ε ζπλερηδφκελε ηνπξθνβξεηαληθή 

ζπλεξγαζία ζνξχβεζε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη εμέδσζαλ δηάγγεικα κε ηίηιν 

«Οη Έιιελεο βνπιεπηέο πξνο ηνλ ειιεληθφλ ιαφλ». Ήηαλ κηα πξσηνπνξηαθή ελέξγεηα, ε 

νπνία επηβεβαίσλε θαη ηε ζχκπλνηα πνπ επηθξαηνχζε. Μέζσ απηνχ επηζπκνχζαλ λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ζην ιαφ ηελ ηξαγηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθαινχζαλ νη 

ζπαηάιεο ηεο Κπβέξλεζεο, πεξηγξάθνληαο ηηο κέρξη ηφηε ελέξγεηέο ηνπο εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε βειηίσζή ηεο.
187

 Ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη έλα είδνο πξνγξακκαηηθψλ 

δειψζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δξάζε ηνπο, αιιά θαη έθθξαζε απνγνήηεπζεο πξνο ηηο 

θπβεξλεηηθέο κεζφδνπο. Ζ ελέξγεηά ηνπο απηή είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν θαη ζηνπο 

θαηνίθνπο, ελψ δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηχπν θαη επηζηνιέο, κε ηηο νπνίεο θαινχληαλ νη 

βνπιεπηέο λα αθνινπζήζνπλ εληειψο ζθιεξή αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε έλαληη ηεο 

                                                             
183 TNA: CO69/41. πλεδξία 2-12-1930 . 
184 Βι. ελδεηθηηθά «Δπηζηνιαί πξνο ηελ “Αιήζεηαλ”» εθ. Αιήζεηα, 25-12-1930. 
185 Γηα ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ βι. TNA: CO69/41. πλεδξίεο 28-11-1930 κέρξη 6-12-1930. Σηο 

ελέξγεηεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ επηθξφηεζε θαη ν ηχπνο, βι. «Δπί ηεο θαηαζηάζεσο», εθ. Αιήζεηα, 4-12-

1930, «Σν νθηαήκεξνλ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 29-11-1930.  
186 «Κσκσδία ελ κέζσ ηξαγσδίαο», εθ. Αιήζεηα, 18-12-1930. Ζ ζηάζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ 

θαηαθξίζεθε έληνλα απφ ηνλ ηχπν, ζεσξψληαο ηνπο ζπλππεχζπλνπο θαη ζπλππφινγνπο κε ηα επίζεκα κέιε 

γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ, «πλππεχζπλνη θαη ζπλππφινγνη», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 20-12-
1930. 
187 Γεκνζηεχεηαη ζηελ εθ. Αιήζεηα, 23-1-1931.  
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Κπβέξλεζεο.
188

 Παξάιιεια κε ην δηάγγεικα, νη έιιελεο βνπιεπηέο απέζηεηιαλ θαη 

παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Απνηθηψλ, θαηαγγέιινληαο ζηελ 

νπζία ηηο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο ζην δήηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
189

 Οη αξρηθέο 

δηαδφζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε κεηψζεηο απφ ην Λνλδίλν ψζηε λα 

ππάξρεη ηζνδχγην εζφδσλ θαη εμφδσλ, πξνθάιεζαλ ελζνπζηαζκφ ζηνλ ηχπν, ζεσξψληαο 

απηφ σο κηα «πξψηε άηππε λίθε» ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ.
190

 Απηφ φκσο πνπ ζπλέβε ήηαλ 

λα εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο φπσο αθξηβψο ζηάιζεθε, κε νδεγίεο φκσο απφ ηνλ ππνπξγφ 

λα ππάξμνπλ νη αλαγθαίεο κεηψζεηο, ψζηε λα ηζνζθειηζηεί.
191

 Ζ εμέιημε απηή δελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ζε ζπλάληεζή ηνπο κε ηνλ Κπβεξλήηε πξφηεηλαλ 

ιχζεηο γηα ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ησλ 

10,000 ιηξψλ γηα ηελ Απηνθξαηνξηθή Άκπλα, ησλ πνζψλ πνπ παξαρσξνχληαλ ζην Evkaf, 

θαη ε επηζηξνθή ηνπ πεξηζζεχκαηνο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο. Σέινο δήηεζαλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε πςειφβαζκσλ ζέζεσλ. Ο Κπβεξλήηεο κέζσ αζαθεηψλ αλέθεξε φηη ζα 

κειεηνχζε ηηο ιχζεηο θαη ζα πξνσζήζεη φζεο κπνξνχζε.
192

   

 Ζ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ ηνπ 1931 έγηλε κε ηνλ Κπβεξλήηε λα μεθηλά θαη λα 

ηειεηψλεη ηελ πξνζθψλεζή ηνπ κε δχν ζεκαληηθά γεγνλφηα:
193

 Σελ παξαζεκνθφξεζε 

αξρηθά ηνπ Γηνηθεηή Λεπθσζίαο C.H. Hart-Davis θαη ηνπ εθπξφζσπνπ ηνπ Evkaf, κέινπο 

ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέρξη πξφηηλνο βνπιεπηή Mehmet Munir Bey, θαη ζην 

ηέινο ηελ αλαθνίλσζε ηεο έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ γηα επηζηξνθή ηνπ εμφξηζηνπ 

απφ ην 1923, γηαηξνχ θαη πνιηηεπηή Φ. Εαλλέηνπ ζην λεζί, φπσο δεηήζεθε κε ςήθηζκα 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπξφζζεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, κέρξη ηηο 24 Απξηιίνπ, 

νπφηαλ θαη επαλεθιέγεθε, ν Γαιαηφπνπινο απνπζίαδε απφ ην πκβνχιην, ελψ απφ ηηο 22 

Απξηιίνπ κέρξη ηηο αξρέο Ηνπλίνπ θελή ήηαλ θαη ε ζέζε πνπ θαηείρε κέρξη ηελ αθχξσζή 

ηεο εθινγήο ηνπ ν Α. Σξηαληαθπιιίδεο θαη θαηέιαβε ν Γ. Υαηδεπαχινπ. Παξάιιεια, ν 

νζσκαλφο βνπιεπηήο Zekia Bey δήηεζε θαη έιαβε άδεηα απνπζίαο απφ ηηο ζπλφδνπο κέρξη 

θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο, κηα απνπζία πνπ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηηο 

ζπκκαρίεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ.
194

  

                                                             
188 Βι. ελδεηθηηθά, Μ.Γ. Νηθνιαΐδεο, «Δπί ηεο πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο» θαη Δπέιζσλ Πηηζηιιίδεο, 

«Πνιηηηθαί θξίζεηο», εθ. Αιήζεηα, 23-1-1931. 
189 Παξαηίζεηαη ζηελ εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 14-2-1931. 
190

 «Ζ πξψηε επηηπρία», εθ. Αιήζεηα, 20-2-1931. 
191 «Ο πξνυπνινγηζκφο θαη αη ζπζηάζεηο ηνπ ππνπξγνχ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21-2-1931. 
192 «Σα ηεο ζπλεληεχμεσο», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 21-3-1931. Γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο ελεκέξσζαλ θαη ηνπο 

θαηνίθνπο κέζσ πξνθήξπμεο, «Μία πξνθήξπμηο ησλ βνπιεπηψλ καο», εθ. Αιήζεηα, 3-4-1931. 
193 TNA: CO69/41. πλεδξία 14-4-1931. 
194 ην ίδην. 
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 Ο Κπβεξλήηεο ζηε δεθαεμαζέιηδε ελαξθηήξηά ηνπ νκηιία
195

 έθαλε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεηηε ην λεζί, φπσο θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

πξνθαλψο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηβνιή πεξηθνπψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο, φπσο ν 

ίδηνο δήηεζε απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ. ε απηά ηα πιαίζηα ηφληζε ηδηαίηεξα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε ίδηα ε Βξεηαλία, ε νπνία είρε έιιεηκκα 25,000,000 ιίξεο, 

πξνιεπηηθά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ αηηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πξνο απηήλ απφ ηνπο 

Κχπξηνπο. Χο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξαηεξήζεθε ζνβαξή κείσζε ζηα 

έζνδα (πέξαλ ησλ 75,000 ιηξψλ ιηγφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα) θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπφκελσλ εηδψλ, ελψ παξαηεξήζεθε θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ 

εμφδσλ (πέξαλ ησλ 56,000), παξά ην γεγνλφο φηη απμήζεθαλ ηα θνλδχιηα ζρεηηθά κε ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηα δεκφζηα έξγα. 

 Πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ φκσο δεηεκάησλ, ν Storrs αλαθέξζεθε θαη ζην έξγν πνπ 

επηηέιεζαλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Κπβέξλεζεο, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, θαη ζε 

κηα πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην λεζί. 

εκαληηθά κέηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο έγηλαλ ζηα Γαζηθφ θαη 

Γεσξγηθφ Σκήκα, ελψ ζεκαληηθή αλάπηπμε παξαηεξήζεθε θαη ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηε 

ιεηηνπξγία 22 λέσλ ζρνιείσλ.  

 Δπηπξφζζεηα, κε θαζαξά επηζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη απεπζπλφκελνο θπξίσο ζε 

«φζνπο ραξαθηήξηδαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ φηη βξίζθνληαλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη ηεο θηψρεηαο», ιφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηνχ απφ ηηο αγνξέο, 

παξνπζίαζε ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε γηα αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηαβεβαίσλε ην πκβνχιην φηη ε θπβέξλεζε ζα πξνζπαζνχζε λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο 

ζην λεζί, θαη λα πείζεη ηνπο εκπφξνπο ηνπ λεζηνχ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αγνξέο. 

Δπηπξφζζεηα, ηφληζε φηη ζα ζθιήξπλε ηα κέηξα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, κε ηελ κειέηε ηεο 

εηζαγσγήο λέσλ ηξφπσλ θνξνιφγεζεο. Σέινο, αθνχ αλαθέξζεθε, κε αξθεηή θηιαξέζθεηα, 

ζηα επηηεχγκαηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ, ηφληζε, κε πηθξία, ην γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Κπβέξλεζε, ελψ δήηεζε θαη πάιη ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ.  

 Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Storrs λα εηνηκάζεη έλα ελαξθηήξην ιφγν πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχζε ην ιατθφ αίζζεκα, εληνχηνηο νη ζπρλέο αλαθνξέο ζηηο θπβεξλεηηθέο 

επηηπρίεο, αιιά θαη νη αλαθνξέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, πξνθάιεζαλ ηε 

δπζαξέζθεηα ηνπ ηχπνπ.
196

 Παξφκνηα άπνςε είρε θαη ν Θ. Θενδφηνπ, ν νπνίνο θαηά ηε 

                                                             
195 ην ίδην. 
196 «Δπί ηνπ ελαξθηεξίνπ», εθ. Φσλή ηεο Κχπξνπ, 18-4-1931, «Απειπηζηηθά θαηλφκελα», εθ. Αιήζεηα, 24-4-

1931.  
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ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε θαηαςήθηζε ηε ζρεηηθή κε ηηο επραξηζηίεο πξνο ηνλ 

Κπβεξλήηε παξάγξαθν, αθνχ ν ιφγνο ηνπ «εμέθξαδε αδηαθνξία θαη έιιεηςε κέξηκλαο γηα 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηφπνπ». Δληνχηνηο ππεξςεθίζηεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο νη νπνίνη ηηο 

ραξαθηήξηζαλ εληειψο ηππηθέο.  

 Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο αληηθψλεζεο ήηαλ ηδηαίηεξα 

καθξά θαη έληνλε, παξά ην ζχληνκν πεξηερφκελφ ηεο.
197

 Πέξαλ ηεο πξναλαθεξφκελεο 

παξαγξάθνπ, έληνλε ζπδήηεζε πξνθάιεζε ε πξφηαζε ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ γηα ηελ 

εηζαγσγή παξαγξάθνπ κε ηελ νπνία ζα εθδεισλφηαλ ε ελσηηθή επηζπκία ησλ ειιήλσλ 

θαηνίθσλ. Σαπηφρξνλα θαηαγγειιφηαλ ην μεληθφ θαζεζηψο γηα ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν 

ζην νπνίν νδήγεζε ην λεζί «παξά ηελ εθπεθξαζκέλελ ζέιεζηλ ηνπ ιανχ θαη ελαληίνλ 

πάζεο αξρήο δηθαηνζχλεο θαη εζηθήο». Ζ αλαθνξά ζηελ έλσζε, ε νπνία επαλαηέζεθε ζηελ 

αληηθψλεζε κεηά απφ 13 ρξφληα (ε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςή ηεο ήηαλ 

ζηελ αληηθψλεζε ηνπ 1918) απνδείθλπε θαη ηελ αιιαγή πνιηηηθήο θηινζνθίαο πνπ 

πηνζέηεζαλ ηα λέα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. Ο Νηθφδεκνο ζηήξημε ηελ πξφηαζή ηνπ, ηελ 

νπνία ππνζηήξημαλ φια ηα ειιεληθά κέιε, ζηε καθξαίσλε ειιεληθή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, 

ζηελ πιεζπζκηαθή ππεξνρή ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, ζηα ζπρλά θαη ζπλερή ελσηηθά 

αηηήκαηα, ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο αιιά θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη σο κέξνο ηεο 

Διιάδαο ε Κχπξνο ζα αληηκεηψπηδε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε επθνιφηεξα. Σελ αληίζεζή ηνπο 

εμέθξαζαλ ηα νζσκαληθά κέιε, κε ηνλ Nijati Bey λα αλαθέξεη σο επηρεηξήκαηα θαηά ηεο 

έλσζεο ηελ εγγχηεηα ηνπ λεζηνχ κε ηελ Μηθξά Αζία, ηε καθξά ηνπξθηθή θαηνρή ηνπ, ηηο 

θαηαπηέζεηο πνπ δέρνληαλ νη Σνχξθνη ζηελ Διιάδα, ηελ χπαξμε θαη άιισλ αληίζεησλ κε 

ην ελσηηθφ αίηεκα κεηνλνηήησλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ πνηέ ειιεληθή. Σελ έληαζε 

πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ν πξνεδξεχσλ Απνηθηαθφο Γξακκαηέαο 

επηζεκαίλνληαο ζηνλ ηνχξθν βνπιεπηή φηη ην επηρείξεκά ηνπ δελ βνεζνχζε ηε ζπδήηεζε 

θαη φηη θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη «ην λεζί ήηαλ ειιεληθφ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν ή ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα». Παξά φκσο ηε δήισζε ηνπ απηή, ν βξεηαλφο 

αμησκαηνχρνο, πξνθαλψο εθθξάδνληαο ηελ πηθξία ηνπ θαη ηελ αληίζεζή ηνπ γηα ηελ 

αλαθνξά ζηηο επζχλεο ησλ Βξεηαλψλ γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάπησζε ηνπ 

λεζηνχ δήισζε φηη ηα επίζεκα κέιε ζα θαηαςήθηδαλ ηελ παξάγξαθν. Ηδηαίηεξα πάλησο 

ζεκαληηθή ήηαλ ε ξεαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Dr. Eyioub, ν νπνίνο ηφληζε φηη, ηφζν ηα 

ηζηνξηθά θξηηήξηα, φζν θαη ηα γεσγξαθηθά, πνπ έζεηαλ νη ζπλάδειθνί ηνπ δελ είραλ 

νπνηαδήπνηε πνιηηηθή αμία. Αληίζεηα, ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, νη 

                                                             
197 Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε δχν εκεξήζηεο ζπλεδξίεο βι. TNA: CO69/41. πλεδξίεο 20 θαη 21-4-1931. Γηα ηελ 
αληηθψλεζε βι. TNA: CO69/41. πλεδξία 22-4-1931. Βι. επίζεο εθ. Αιήζεηα, 24-4-1931, απφ φπνπ θαη ηα 

παξαζέκαηα κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. 
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ζρέζεηο ησλ νπνίσλ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ άςνγεο, δελ επέβαιιαλ ηε δηεθδίθεζε ηνπ 

λεζηνχ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, ηνλίδνληαο φηη επηζπκία ηνπ ηδίνπ ήηαλ ε παξακνλή ηνπ 

λεζηνχ ππφ βξεηαληθφ έιεγρν.   

 Ζ αληίδξαζε ηνπ Κπβεξλήηε νδήγεζε ηνλ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ ζηελ αθαίξεζε ηεο 

αλαθνξάο ζηελ επζχλε ησλ Βξεηαλψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ, πξνηείλνληαο έηζη 

ηελ πην θάησ παξάγξαθν, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηηο ειιεληθέο ςήθνπο, κεηά θαη ηελ 

ηήξεζε απνρήο απφ ηνπο Βξεηαλνχο, αθνχ ζα εμέθξαδε κφλν ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο 

ηνπ λεζηνχ:  

Σα Διιεληθά Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνχηνπ επηζπκνχκελ λα ππνβάισκελ πξνο ηελ 

Τκεη. Δμνρφηεηα θαη δη’ απηήο πξνο ηελ Κπβέξλεζηλ ηα Α. Μεγαιεηφηεηνο ηελ 

ζηεξξάλ ζέιεζηλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ φζηηο απνηειεί ηα 5/6 πεξίπνπ ηνπ ιανχ 

ηεο λήζνπ φπσο ελσζή κεηά ηνπ κεηξηθνχ Διιεληθνχ Κξάηνπο ελ ηε απνιχησ 

πεπνηζήζεη φηη νχησ φρη κφλνλ πιεξνχληαη νη πξναηψληνη απηνχ πφζνη αιιά θαη 

εμαζθαιίδεηαη ε πλεπκαηηθή ηνπ πξφνδνο θαη εθπνιηηηζηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία θαη ε 

νηθνλνκηθή ηνπ ζσηεξία.    

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, έμσ απφ ην θηήξην ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη αξθεηνί έιιελεο νη νπνίνη θψλαδαλ ππέξ ηεο έλσζεο 

θαη ηεο παξαίηεζεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ, σο κέηξν πίεζεο πξνο ηελ Κπβέξλεζε. Γη’ 

απηφ ην ιφγν ππήξμε νιηγφσξε δηαθνπή ησλ ζπλεδξηψλ απφ ηνλ πξνεδξεχνληα.
198

 Ζ 

έγθξηζε ηεο ελσηηθήο παξαγξάθνπ πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ ζηνλ ηχπν, ν νπνίνο 

αλαδεκνζίεπζε κέξνο ησλ πξαθηηθψλ γηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα ειιεληθά επηρεηξήκαηα 

ζηε «ζπειιψδε θαη ηζηνξηθήλ ζπλεδξίαζηλ». Δπηπξφζζεηα, ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο 

αλαγλψξηζεο απφ ηνπο Βξεηαλνχο ηεο καθξαίσλεο ηζηνξηθήο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ ζην 

λεζί.
199

 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ελσηηθήο παξαγξάθνπ, νη έιιελεο βνπιεπηέο αλέθεξαλ φηη 

ζα απείραλ απφ ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε αλαθνξηθά κε αλαπηπμηαθά 

δεηήκαηα, αθνχ ηα αηηήκαηά ηνπο ζπλνςίδνληαλ ζηελ εγθξηζείζα παξάγξαθν, ζεσξψληαο 

φηη κε ηε ζηάζε ηνπο απηή ζα ελδπλάκσλαλ ην αίηεκά ηεο. Έηζη, απείραλ απφ ηελ 

ςεθνθνξία γηα ηελ παξάγξαθν ε νπνία πξνηάζεθε απφ ηνπο νζσκαλνχο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο γηα επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ηνπ κνπθηή, ε νπνία ηειηθά θαηαςεθίζηεθε απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο, αιιά θαη ζηελ πξφηαζε γηα αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Evkaf, ε νπνία επίζεο 

θαηαςεθίζηεθε, κε δηαθσλία αλάκεζα ζηα νζσκαληθά κέιε. Παξφκνηα ηχρε είρε θαη ε 

                                                             
198 TNA: CO69/41. πλεδξία 21-4-1931. 
199 «Ζ αληηθψλεζηο», εθ. Αιήζεηα, 24-4-1931, «Σν εζληθφλ δήηεκα ηεο Κχπξνπ» θαη «Σα γεγνλφηα ηεο 

Βνπιήο», εθ. Αιήζεηα, 1-5-1931. 
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πξφηαζε ηνπ Nijati Bey γηα ηα δηθαζηήξηα Sheri, ελψ αληίζεηα, ε πξφηαζή ηνπ γηα έιεγρν 

ηεο νζσκαληθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ηδίνπο, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειιήλσλ θαηαςεθίζηεθε απφ ηηο θνηλέο ειιελνβξεηαληθέο ςήθνπο. 

 Καηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθψλεζε εληνπίδνληαη δχν ζεκαληηθά δεδνκέλα, 

πέξαλ φζσλ αλαθέξζεθαλ. Αθελφο ε απνθιεηζηηθή πξνζήισζε ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

ζην ελσηηθφ αίηεκα, αθεηέξνπ ε έληαζε πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ 

Βξεηαλψλ, ε νπνία θαη εθδειψζεθε κε ηελ θαηαςήθηζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ πξψησλ. Ζ 

έληαζε απηή δηαθάλεθε ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, ιφγσ ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ 

πνπ εμαπισλφηαλ ζην λεζί θαη νδήγεζε ζηελ εμέγεξζε ζην ηνχξθηθν γπκλάζην ζηελ 

πξσηεχνπζα, κεηά απφ άξλεζε ηνπ άγγινπ δηεπζπληή ηνπ λα ενξηαζηεί ε επέηεηνο ηεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο κε ηελ έγεξζε ηνπξθηθήο ζεκαίαο. Οη ηνχξθνη θάηνηθνη, είραλ 

δηραζηεί ζε κεηαξξπζκηζηέο - θεκαιηθνχο θαη παξαδνζηαθνχο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθιεζνχλ δηάθνξα ζνβαξά επεηζφδηα κεηαμχ ηνπο.
200

    

 Παξφια απηά, ε λνκνζεηηθή εξγαζία ζπλερίζηεθε νκαιά, ρσξίο λα απνπζηάδνπλ 

δηαθσλίεο θπξίσο ζε θαζαξά λνκηθά δεηήκαηα θαη νη δηρνγλσκίεο πνπ ζηεξίδνληαλ ζε 

πξνζσπηθέο απφςεηο θαη εκπεηξίεο. Σα πεξηζζφηεξα λνκνζρέδηα εγθξίζεθαλ νκφθσλα ελψ 

αξθεηά απφ απηά ρσξίο θαλ ζπδήηεζε. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη 

Κχπξηνη, Έιιελεο θαη Σνχξθνη, ζπλέπξαηηαλ κε ζηφρν ηελ έθθξαζε ηεο δηαθσλίαο ηνπο 

ζε πξφλνηεο ησλ λνκνζρεδίσλ ή ηελ εηζαγσγή δηθψλ ηνπο ηξνπνπνηήζεσλ, κεηαθέξνληαο 

έηζη ηελ εκπεηξία ηνπο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ ε δηαγξαθή 

ηεο πξφλνηαο γηα παξνρή αληακνηβψλ ζε φζνπο θαηήγγειιαλ παξαλνκίεο ζρεηηθά κε ην 

λφκν πεξί ηεισλείσλ, αθνχ ε κέρξη ηφηε εκπεηξία δείθλπε φηη ε κέζνδνο απηή δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή θαη ζα επέθεξε θηινληθίεο.
201

 Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ εληφο ηνπ 

πκβνπιίνπ δηαθάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη, ελψ απνξξίθζεθε ην λνκνζρέδην γηα ηε 

θνξνινγία ησλ ηεισλείσλ, εληνχηνηο ηα αηξεηά κέιε απνδέρζεθαλ ηελ επαλαεηζαγσγή 

ελφο κέξνο απηνχ, κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηνχλ ηα έζνδα ηεο Κπβέξλεζεο.
202

 

 Δληνχηνηο, εληχπσζε πξνθάιεζε ε θαηαςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην 

ηεισλεηαθφ δαζκνιφγην, ζην νπνίν αληέδξαζαλ ηα ειιεληθά κέιε θαη ν Nejati Bey, αθνχ 

πξνέβιεπε επηπιένλ αχμεζε ζε νξηζκέλεο θνξνινγίεο. Απφ ηελ άιιε, ππέξ ηνπ 

λνκνζρεδίνπ ηάρζεθε ν παθίηεο βνπιεπηήο Eyioub, αθνχ ζεσξνχζε φηη κέζσ απηνχ ζα 

επσθειείην ε κεηαμνβηνκεραλία, ε νπνία έδξεπε ζηε Γεξνζθήπνπ. Καηά ηελ ςεθνθνξία 

                                                             
200 «Πνιηηηθφο νξγαζκφο κεηαμχ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ», εθ. Αιήζεηα, 7-11-1930. Γηα ηηο απαξρέο ηεο 

έληαζεο βι. Υ. Ρίρηεξ, Ηζηνξία, φ.π., ζζ. 437-444. 
201 TNA: CO69/41. πλεδξία 22-4-1931. 
202 Ζ απφξξηςε έγηλε ζην TNA: CO69/41. πλεδξία 24-4-1931, ελψ ε επαλαεηζαγσγή ηνπ ζην TNA: 

CO69/41. πλεδξία 29-4-1931. 
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φκσο γηα εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαη νη δχν ηνχξθνη βνπιεπηέο απνπζίαδαλ απφ ηελ 

αίζνπζα, ζπκκεηέρνληαο έηζη έκκεζα ζηελ θαηαςήθηζή ηνπ απφ ηνπο έιιελεο 

βνπιεπηέο.
203

    

 εκαληηθή ζπδήηεζε έγηλε θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν ησλ πινηαξίσλ πνπ πξνζέγγηδαλ ην λεζί, ην νπνίν έδηλε ηελ εμνπζία ζηνλ 

Κπβεξλήηε λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζην λεζί «αλεπηζχκεησλ μέλσλ». χκθσλα κε ηνλ 

Υ. Γαιαηφπνπιν, ν νπνίνο πξψηνο αληέδξαζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ, απηφ αθελφο ζα 

επεξέαδε ηελ «πξνζσπηθή ειεπζεξία ησλ αηφκσλ», αθεηέξνπ ζα απέδηδε ηεξάζηηεο 

εμνπζίεο ζηνλ Κπβεξλήηε. Οη αληηδξάζεηο ηνπ δελ θάκθζεθαλ νχηε φηαλ ν Κπβεξλήηεο 

αλαθέξζεθε φηη ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ ήηαλ θπξίσο ε «θνκκνπληζηηθή 

πξνπαγάλδα», αθνχ ε εμνπζία ηνπ βξεηαλνχ αλψηεξνπ αμησκαηνχρνπ ζην λεζί ζα 

επηβαιιφηαλ ζε νπνηνδήπνηε άηνκν αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο ή πεπνηζήζεσλ. Ζ 

ζπκθσλία θαη άιισλ βνπιεπηψλ κε ηνλ Παθίηε ζπλάδειθφ ηνπο νδήγεζε ηειηθά ην 

λνκνζρέδην πξνο κειέηε ζε εηδηθή επηηξνπή,
204

 ε νπνία, ζηελ έθζεζή ηεο δήισζε ηελ 

αληίζεζή ηεο ζηελ εηζαγσγή ηνπ, κε ηνλ Λαλίηε λα δεηά ηελ απφζπξζή ηνπ, αθνχ δελ ήηαλ 

ιεηηνπξγηθφ. Δληνχηνηο, ε Κπβέξλεζε, επηθαινχκελε αηηήκαηα απφ φιν ην λεζί γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επέκελε ζηελ έγθξηζή ηνπ, άπνςε κε 

ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη ν Eyioub. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κφιηο ηελ Πξσηνκαγηά, ε 

Δθθιεζία αθφξηζε ηνλ Σεχθξν Αλζία, ηφηε απιφ κέινο ηνπ ΚΚΚ, γηα ην έξγν ηνπ Γεπηέξα 

Παξνπζία.
205

 Αληίζεηα, ν Ρσζζίδεο ηφληζε φηη ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ λφκνπ δελ ζα είρε 

νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθή επίπησζε ζηελ θνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα, ελψ ππήξραλ ήδε 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο θαζφδνπ θνκκνπληζηψλ ζην λεζί, θάηη πνπ ήδε έπξαμαλ νη 

αξρέο κε ηελ απέιαζε, ήδε απφ ην 1925, ηνπ, αλεπίζεκνπ εγέηε ηνπ ΚΚΚ, Νίθνπ 

Γηαβφπνπινπ.
206

 Απηφ πνπ αλεζπρνχζε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο ήηαλ ε εμνπζία πνπ 

παξαρσξείην ζηελ Κπβέξλεζε, ππφ ην πξφζρεκα ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ θνκκνπληζηψλ 

ζην λεζί, λα ίζρπε γηα άιινπο, αθφκα θαη βξεηαλνχο ππεθφνπο. Σειηθά φκσο απνζχξζεθε 

απφ ηελ Κπβέξλεζε, κεηά θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο ηεο επηηξνπήο.
207

 

Δλδεηθηηθφ είλαη πάλησο ην γεγνλφο φηη ηα αηξεηά κέιε, απέθπγαλ λα παξαρσξήζνπλ 

επηπξφζζεηεο εμνπζίεο ζηνλ Κπβεξλήηε, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θνκκνπληζκνχ ζην 

λεζί, πηζαλφλ γηαηί ζεσξνχζαλ ηνλ θίλδπλν απφ ηηο λέεο πνιηηηθέο ηδέεο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ απφ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Κπβεξλήηε.    

                                                             
203 TNA: CO69/41. πλεδξία 28-4-1931. 
204 TNA: CO69/41. πλεδξία 3-5-1931. 
205 Y. Katsourides, The History, φ.π., ζζ. 163-164. 
206 ην ίδην, ζζ. 153-157, Γ. Λέθθεο, Οη Ρίδεο, φ.π., ζζ. 104-106. 
207 TNA: CO69/41. πλεδξία 28-5-1931. 
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 Ζ ηειεπηαία ζεκαληηθή ζπδήηεζε πξνήιζε απφ ηελ θαηάζεζε ελφο ςεθίζκαηνο, κε 

ζηφρν ηε λνκνζεηηθή δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο αιιεινγξαθίαο αιιά 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαηψκαηνο γηα έιεγρν ησλ επηζηνιψλ πξηλ ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. Αθνξκή γηα απηφ έδσζαλ νη θαηαγγειίεο γηα 

άλνηγκα θαη έιεγρν ησλ επηζηνιψλ ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο απφ ηαρπδξνκηθνχο 

ιεηηνπξγνχο, ππνλνψληαο βαζηθά φηη ε θπβέξλεζε παξαθνινπζνχζε ηελ αιιεινγξαθία 

ηεο.
208

 Παξά ην γεγνλφο φηη νη Βξεηαλνί παξαδέρηεθαλ φηη πξνέβαηλαλ ζε απηή ηελ 

ελέξγεηα, αθνχ ε κέζνδνο απηή ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο άιιεο απνηθίεο θαη ν 

Eyioub επαλέθεξε ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία απφ ηνλ «θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν», 

εληνχηνηο ην ςήθηζκα εγθξίζεθε.
209

  

 ηηο 25 Ηνπιίνπ 1931 ζπγθιήζεθε ην πκβνχιην κε ζηφρν ηελ έγθξηζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ πεξί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ, ην νπνίν θαη εγθξίζεθε 

νκφθσλα.
210

 Απηή ήηαλ θαη ε ηειεπηαία ζπλεδξία ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ ηα 

γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Οθηψβξην 1931 νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή θαηαπηεζηηθψλ 

κέηξσλ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ.  

 Ζ αδπλακία ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ λνκνζεηηθφ έξγν 

γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ην λεζί, ήηαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ 

πξνθάιεζαλ ηελ εμέγεξζε ηνπ 1931. Ζ αδπλακία επηβνιήο ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1931, φπσο πξναλαθέξζεθε, θπξίσο ιφγσ ηεο απάζεηαο ηεο 

ηνπηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ, αιιά θαη ηεο ηνπξθνβξεηαληθήο 

ζπλεξγαζίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθά δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζην λεζί, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ απφθαζή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ γηα 

παξαίηεζε. Πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ φκσο, ε εηζαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ δχν 

ρξφληα πξνεγνπκέλσο, θαη νη δειψζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ γηα ην ελσηηθφ αίηεκα 

πνπ πξνθάιεζαλ απνγνήηεπζε, απνδείθλπαλ φηη ε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ησλ Διιήλσλ 

έλαληη ηεο Κπβέξλεζεο, πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ήδε απφ ηνπο λένπο βνπιεπηέο πνπ 

εθιέρζεθαλ ην 1930, ήηαλ ε νξζφηεξε ιχζε. Ζ ζηηγκή πνπ πξνθιήζεθε ε έληαζε πνπ 

νδήγεζε ζηελ έθξεμε ησλ Οθησβξηαλψλ δελ ήηαλ ηπραία. Ήδε ππήξραλ αληηδξάζεηο ζηνλ 

ηχπν γηα ηε ζηάζε πνπ αθνινπζνχζαλ, κέρξη ηφηε, νη έιιελεο πνιηηεπηέο, κε απνηέιεζκα 

λα αζθείηαη αληηπνιηηεπηηθή πίεζε εληφο ησλ εθινγηθψλ ηνπο πεξηθεξεηψλ.
211

 Πέξαλ 

ηνχηνπ βέβαηα, ε δηρνγλσκία πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Δζληθή Οξγάλσζε γηα ηελ 

                                                             
208

 «Βνπιή», εθ. Αιήζεηα, 8-5-1931. 
209 TNA: CO69/41. πλεδξία 3-5-1931. 
210 TNA: CO69/41. πλεδξία 25-7-1931. 
211 Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Π. ηπιηαλνχ, Σα Οθησβξηαλά, φ.π., ζζ. 51-53, ζηελ πξφζεζε ηνπ Μ. 
Νηθνιαΐδε, λα θαηαγγείιεη ηελ πνιηηηθή ηνπ κεηξνπνιίηε Κηηίνπ ζε νκηιία ηνπ ζηε Λάξλαθα, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ηνλ Νηθφδεκν λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαίηεζή ηνπ.  
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αθνινπζεηέα πνιηηηθή θαη ε εκθάληζε θξηηηθψλ ζηνλ ηχπν ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο 

γηα ηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ν πξφμελνο 

ηεο Διιάδαο ζην λεζί, Αιέμεο Κχξνπ, ν νπνίνο θαζνδεγνχζε θαη παξφηξπλε ηνπο έιιελεο 

πνιηηεπηέο λα ζθιεξχλνπλ ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ησλ Βξεηαλψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξνχζε 

ην εζληθφ δήηεκα.
212

 Ζ αηθληδηαζηηθή παξαίηεζε ηνπ Κηηίνπ Νηθφδεκνπ απφ ην 

Ννκνζεηηθφ πκβνχιην κε δηάγγεικά ηνπ ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1931, ήηαλ ην θχξην γεγνλφο 

πνπ ψζεζε ηα γεγνλφηα λα εμειηρζνχλ κέρξη θαη ηελ παιιατθή εμέγεξζε ελαληίνλ ησλ 

Βξεηαλψλ ζε φιν ην λεζί.
213

        

 ζνλ αθνξά ηηο δχν λνκνζεηηθέο πεξηφδνπο πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ Οθησβξηαλψλ 

(1925-1931), πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εμειίμεηο, κέρξη θαη 

ηελ εμέγεξζε, ε πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ ζην πκβνχιην επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο, πνπ επέθεξε 

θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Απηφ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνηπρεκέλε 

πνιηηηθή ηεο απνρήο, επαλέθεξε ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην λέα πξφζσπα, ελψ απέηπραλ 

λα εθιεγνχλ παξαδνζηαθνί πνιηηεπηέο, ππέξκαρνη ηνπ ελσηηθνχ αγψλα. Σν πνιηηηθφ 

πξφγξακκα ησλ λέσλ βνπιεπηψλ επηθεληξσλφηαλ ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ ζην λεζί, παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ζπληαγκαηηθψλ 

κεηαβνιψλ. Ο πξψηνο πνιηηηθφο ζηφρνο επηηεχρζεθε κεξηθψο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ησλ ηξηψλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, αθνχ αξρηθά αληηθαηαζηάζεθε ε θνξνινγία ηεο 

δεθάηεο θαη ηνλ επφκελν ρξφλν κεηψζεθε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εηζθνξά πξνο ηελ 

Βξεηαλία, αληί ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, ζηηο 10,000 ιίξεο εηεζίσο. Δληνχηνηο, πνιιά 

ζνβαξά δεηήκαηα παξέκελαλ άιπηα, φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ε 

επηζηξνθή ηνπ πεξηζζεχκαηνο απφ ην θφξν ππνηειείαο, νη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ησλ 

πςειφβαζκσλ βξεηαλψλ ππαιιήισλ, πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ 

λεζηνχ, αηηήκαηα πνπ αθνχγνληαλ θάζε ρξφλν απφ ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο, ρσξίο φκσο λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε. Παξάιιεια, ε αληίζεζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ ζηα 

αηηήκαηα ησλ ειιήλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο γηα παξαρψξεζε επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ 

ειεπζεξηψλ, νθείινληαλ ζην θφβν ηεο ζηαδηαθήο ππεξίζρπζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ, κέζσ απηνχ, επίηεπμε ηεο έλσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

νζσκαλνί βνπιεπηέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ήηαλ πξνζθνιιεκέλνη ζηα 

                                                             
212 Γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Κχξνπ θαη ηηο απφςεηο ηνπ βι. G.S. Georghallides, Cyprus, φ.π., ζζ. 491-540. 
213

 Γηα ηα Οθησβξηαλά βι. Π. ηπιηαλνχ, ζην ίδην, Βίαο Λεηβαδάο - Γηάλλεο παλφο – Πέηξνο 

Παπαπνιπβίνπ, Ζ εμέγεξζε ηνπ Οθηψβξε 1931 (Σα Οθησβξηαλά), Λεπθσζία 2004, G.S. Georghallides, 

Cyprus, φ.π., ζζ. 541 θ.ε., Ρ. Καηζηανχλεο, Ζ Γηαζθεπηηθή, φ.π., ζζ. 34-38, ηέθαλνο Κσλζηαληηλίδεο, 

Δπηζθφπεζε ηεο Νεφηεξεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο, Αζήλα 2011, ζζ. 100-108. εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην, ελ 
είδεη κπζηζηνξεκαηηθήο αθήγεζεο, εκεξνιφγην ηνπ βνπιεπηή Υξηζηφδνπινπ Γαιαηφπνπινπ, ηηο θιφγεο ηνπ 

Κπβεξλείνπ, Λεπθσζία 2011.  
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επίζεκα κέιε, ςεθίδνληαο ελαληίνλ θαη ησλ ζπκθέξνλησλ ησλ θαηνίθσλ θάπνηε, 

δηθαηνινγψληαο ηε ζηάζε ηνπο ζηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία, γηα επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ λεζηνχ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε κεηαζηξνθή ηεο ζηάζεο ηνπ κεηξηνπαζνχο 

Eyioub, ν νπνίνο κέρξη ην 1925 ππνζηήξηδε ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Munir ζην πκβνχιην, ε ζχκπξαμή ηνπ κε ην 

λέν ηζρπξφ άληξα ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο, θαη θαη’ επέθηαζε, κε ηνπο Βξεηαλνχο, ήηαλ 

ζρεδφλ απφιπηε. Απηή βέβαηα ε αιιαγή δελ νθεηιφηαλ ζε αιιαγή πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, αιιά ζε πξνζσπηθνχο ιφγνπο.
214

  

 Ζ αδπλακία άζθεζεο πξαγκαηηθνχ έξγνπ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ιφγσ ηεο 

βξεηαλνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ αθνινπζείην κηα 

ζπγθεθξηκέλε γξακκή απφ ηα ειιεληθά κέιε, αθφκα θαη ζε ζνβαξά δεηήκαηα, θάηη πνπ 

νδήγεζε ζηελ ςήθηζε θαη ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ην 1929, νδήγεζαλ ηα 

ηειεπηαία λα ζθιεξχλνπλ ηε ζηάζε ηνπο θαη εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. Σαπηφρξνλα, ε 

αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Αλαπιεξσηή Κπβεξλήηε Nicholson έλαληη ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ 

νδήγεζε ζε εληάζεηο ζην Κνηλνβνχιην, πνπ ζπλνδεχηεθαλ κε απνρσξήζεηο θαη επ’ 

αφξηζηνλ αλαβνιή ησλ ζπδεηήζεσλ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε βξεηαλνηνπξθηθή 

ζπλεξγαζία δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ εθινγή δχν λεσηεξηζηψλ νζσκαλψλ βνπιεπηψλ ζην 

πκβνχιην ζηηο εθινγέο ηνπ 1930 θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ Munir, ν νπνίνο ήηαλ ν 

θπξηφηεξνο ζπλεξγάηεο ηεο Κπβέξλεζεο, αθνχ ζηε ζνβαξφηεξε, γηα ην λεζί, ζπδήηεζε, ηε 

ζρεηηθή κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ππνζηήξημαλ ηα επίζεκα κέιε.  

 Αληίζεηα, ε επηζηξνθή ησλ εζληθηζηψλ πνιηηεπηψλ (εβέξεο, Θενδφηνπ, Λαλίηεο) 

ζην πκβνχιην ην 1930, νδήγεζαλ ζηελ φμπλζε ηεο αληηπνιηηεπηηθήο ζηάζεο ησλ 

Διιήλσλ, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηφζν ηελ εηζαγσγή ζηελ αληηθψλεζε ηνπ ελσηηθνχ 

αηηήκαηνο, φζν θαη ζηελ θαηαςήθηζε ηνπ ηεισλεηαθνχ δαζκνινγίνπ. Δληνχηνηο, ε 

ζπλερηδφκελε ζπκκαρία ηνχξθσλ θαη βξεηαλψλ βνπιεπηψλ κε ζηφρν ηελ θαηαςήθηζε ησλ 

ειιεληθψλ πξνηάζεσλ, ε νπνία θνξπθψζεθε κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

νδήγεζαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, ζηελ έθξεμε ηεο νθησβξηαλήο 

εμέγεξζεο, πνπ απνηέιεζε θαη ην ηέινο γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην.       

 

 

 

 

 

                                                             
214 Βι. ηηο πηζαλέο εθδνρέο, A. Nevzat, Nationalism, φ.π., ζζ. 288-289. 
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πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ άθημε ησλ Βξεηαλψλ ζην λεζί πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ ζηνπο θαηνίθνπο, νη 

νπνίνη,  ήδε απφ ηελ ππνδνρή ηνπ Αξκνζηή, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1878, δήισζαλ ηελ επηζπκία 

ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαθπβέξλεζή ηνπ ηφπνπ. Έηζη, ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, 

παξαρσξήζεθε έλα «εκβξπψδεο» Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, παξφκνην κε απηφ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηηο πιείζηεο απνηθίεο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ήηαλ ην πξψην βήκα 

γηα ηελ εηζαγσγή δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζην λεζί θαη ηε θηιειεπζεξνπνίεζε, γεγνλφο ην 

νπνίν έγηλε απνδεθηφ ρσξίο αληηδξάζεηο αξρηθά. Σα πξψηα δηνξηζκέλα κέιε ήηαλ έλαο 

Έιιελαο, έλαο Οζσκαλφο θαη έλαο θξαγθνιεβαληίλνο, απφ ηηο εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

ηεο Κχπξνπ. Οη ζπλεδξίεο ηνπ πξψηνπ απηνχ πκβνπιίνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ ζηα βξεηαληθά απνηθηαθά πξφηππα, κέζσ ηεο έθδνζεο «Δπηηαγψλ», 

πνπ επείραλ ζέζε λφκνπ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ηα κέιε ηνπ ήηαλ δηνξηζκέλα απφ ηνλ 

Αξκνζηή, θαη φηη ην πκβνχιην είρε θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, δελ ηθαλνπνίεζε ηνπο 

θαηνίθνπο, νη νπνίνη κε ππνκλήκαηα αηηήζεθαλ ηελ παξαρψξεζε αηξεηνχ Ννκνζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε πξαγκαηηθέο λνκνζεηηθέο εμνπζίεο. 

 Ζ λίθε ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο βξεηαληθέο εθινγέο θαη ν ζρεκαηηζκφο θπβέξλεζεο 

απφ ηνλ William Gladstone, ην 1880, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ απφ 

κέιε ηεο Βνπιήο ησλ Κνηλνηήησλ, επέηξεςαλ ηελ έλαξμε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ γηα αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο ζην λεζί. Ήδε, απφ ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο, 

δηαθάλεθε φηη, κε ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθινγήο ησλ αηξεηψλ κειψλ, ν 

ζηφρνο ησλ Βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ πνπ ρεηξίδνληαλ ην ζέκα ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ «επηζήκσλ», δειαδή ησλ δηνξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ 

ππαιιήισλ. Ζ δπζθνιία, φκσο, εληνπηζκνχ κεγάινπ αξηζκνχ αλψηεξσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζε κηα κηθξή δηνηθεηηθή νληφηεηα φπσο ήηαλ ε Κχπξνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζέζεσλ απηψλ, νδήγεζε ζηελ ηδέα γηα ίζν αξηζκφ «ρξηζηηαλψλ» (ή «κε κσακεζαλψλ» 

κειψλ) κε ην άζξνηζκα ησλ κσακεζαλψλ θαη ησλ επηζήκσλ. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα, 

ζε δεχηεξν ρξφλν, αιιά ζε κφληκν επίπεδν, ηελ επηδίσμε ηεο ζπλερνχο ηνπξθνβξεηαληθήο 

ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, ζε κηα ηζνξξνπία πνπ ζα δηαζθάιηδε ηφζν ηηο 

εμνπζίεο ηνπ ηέκκαηνο, φζν θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο κεηνςεθνχζαο ηνπξθηθήο 

θνηλφηεηαο. Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ, θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ πξψηε 

απνγξαθή πιεζπζκνχ, ηνπ 1881. ην ηδξπηηθφ Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ ηεο 30
εο

 

Ννεκβξίνπ 1882, ην νπνίν αλαζεσξνχζε ην ζχληαγκα, ιήθζεθαλ πξφλνηεο γηα απνθπγή 

νπνησλδήπνηε θνηλνβνπιεπηηθψλ εθπιήμεσλ, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο νξηζκέλσλ πνζψλ, 

ηφζν γηα ην «θφξν ππνηειείαο», φζν θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο κηζζνχο ησλ θπβεξλεηηθψλ 
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ππαιιήισλ, ελψ ηαπηφρξνλα ιήθζεθε πξφλνηα γηα ηελ αθαίξεζε εμνπζηψλ απφ ηα αηξεηά 

κέιε, φπσο ηεο εηνηκαζίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, νη Βξεηαλνί γξαθεηνθξάηεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Απνηθηψλ πξφηεηλαλ αξρηθά έλα απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα, κε ηε δεκηνπξγία 

κνλνεδξηθψλ εθινγηθψλ δηακεξηζκάησλ, ψζηε νη θάηνηθνη λα ςήθηδαλ κε γλψκνλα ην 

ζηελφ, ηνπηθφ ζπκθέξνλ, θαη λα απνθεχγεηαη ηαπηφρξνλα ε θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ απφ 

πινχζηνπο αζηνχο, πνπ ζα επηθεληξψλνληαλ ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα. Με ηελ άπνςε απηή 

δηαθψλεζε ν ηφηε ππνπξγφο Απνηθηψλ, ν νπνίνο επέβαιε ηελ άπνςή ηνπ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ηξηψλ κφλν εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ. Ζ άπνςε ησλ ζηειερψλ ηνπ Colonial 

Office ππεξίζρπζε κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα, κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1925, 

επηβάιινληαο ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηεο θαηάηκεζεο ησλ (ειιεληθψλ) πεξηθεξεηψλ. Παξφκνηα 

ινγηθή επηθξάηεζε θαη θαηά ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, φηαλ 

αξρηθά, νη βξεηαλνί αμησκαηνχρνη επηδίσθαλ ηελ έκκεζε εθινγή ησλ βνπιεπηψλ, γηα λα 

ειέγρνπλ επθνιφηεξα πνηνη ζα εθιέγνληαλ. Μεηά απφ ηελ άξλεζε ηνπ ππνπξγνχ Απνηθηψλ 

ιφξδνπ Kimberley, απνθαζίζηεθε ε εηνηκαζία μερσξηζηψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηηο 

δχν θνηλφηεηεο, κε πεξηνπζηαθά θαη θνξνινγηθά θξηηήξηα, εληζρχνληαο πεξηζζφηεξν ην 

θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ, κε ηε δηθαηνινγία φηη ζε πεξίπησζε εληαίνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ε 

πιεηνςεθνχζα ειιεληθή θνηλφηεηα ζα θαζφξηδε ηελ εθινγή φισλ ησλ βνπιεπηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ήηαλ ε 

επθνιία εηνηκαζίαο ησλ ζρεηηθψλ θαηαιφγσλ θαη φρη ε επξχηεηά ηνπ. 

 Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο επέθεξε ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ηφζν ησλ 

Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ, φζν θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ νπιηάλνπ, ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηά 

αλαινγία πιεζπζκνχ εθπξνζψπεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ. Αληίζεηα, νη έιιελεο θάηνηθνη 

δέρζεθαλ αξρηθά κε ηθαλνπνίεζε ηε δηεπζέηεζε, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε δηελέξγεηα 

εθινγψλ, θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε 

έληνλε ππνβνιή ηεο ελσηηθήο αμίσζεο εθ κέξνπο ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ θαη ε ζθιεξή 

αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε πνπ ηεξνχζαλ νδήγεζαλ ηνπο Αξκνζηέο θαηά θαηξνχο λα 

πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχληαγκα, είηε κε ηε κείσζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, είηε κε 

ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο ηνπο θιεξηθνχο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, είηε αθφκα θαη κε ηελ αχμεζε ησλ εμνπζηψλ ηεο Κπβέξλεζεο. Παξά ηηο 

πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο, πνπ είραλ ηα αηξεηά κέιε, θαηάθεξλαλ λα δεκηνπξγνχλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή θπβέξλεζε, κέζσ θπξίσο ηεο θαηαςήθηζεο θνλδπιίσλ ή 

νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γεγνλφο πνπ επέθεξε πιήγκα ζην γφεηξν ηεο, φρη ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ αιιά θπξίσο ζηα γξαθεία ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ, ζηελ Downing Street. 

Αληίζηνηρα, ζπρλά ήηαλ θαη ηα αηηήκαηα ησλ Διιήλσλ ηφζν εληφο ηνπ πκβνπιίνπ κε 
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ςεθίζκαηα, φζν θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθά κε ππνκλήκαηα, ςεθίζκαηα θαη νξγάλσζε 

ζπιιαιεηεξίσλ, γηα απφδνζε πεξηζζφηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμνπζηψλ, 

φπσο ηελ θαηά αλαινγία πιεζπζκνχ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηξεηψλ κειψλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ εηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Ζ ζπληαγκαηηθή αιιαγή επήιζε ηειηθά ην 1925, ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαθήξπμε ηεο 

Κχπξνπ ζε απνηθία ηνπ ηέκκαηνο. Ζ αλαζθάιεηα πνπ έλνησζαλ νη Οζσκαλνί απφ ηελ 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ (πνπ εμέθξαδε ηελ αλαινγία ηνπ 

πιεζπζκνχ), ζε ζπλάξηεζε κε ηε, ζρεδφλ αλέθειε, ηνπξθνβξεηαληθή ζπλεξγαζία εληφο 

ηνπ πκβνπιίνπ, νδήγεζε ζηε δηαηψληζε ησλ ηζνξξνπηψλ πνπ είραλ δηακνξθσζεί, θαζψο ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιήλσλ κειψλ, ζπλνδεχηεθε απφ ηζάξηζκε ησλ επηζήκσλ. Έηζη, 

ε αλαινγία ησλ κειψλ θαη νη δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο ησλ αηξεηψλ 

αληηπξνζψπσλ παξέκελε ε ίδηα, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ ειιεληθή αληίδξαζε, ρσξίο 

φκσο νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα. Αληίζεηα, έμη κφιηο ρξφληα αξγφηεξα, αλάκεζα ζηα 

θαηαπηεζηηθά κέηξα πνπ εηζήγαγε ν Storrs, χζηεξα απφ ηελ θαηαζηνιή ηεο νθησβξηαλήο 

εμέγεξζεο ηνπ 1931, ήηαλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δληφο ηεο αίζνπζαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη εξγαζίεο άξρηζαλ κε θαινχο 

νησλνχο, θιίκα πνπ ζπλερίζηεθε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Οη αηξεηνί βνπιεπηέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα επίζεκα κέιε εξγάδνληαλ γηα λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο νξγάλσζεο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ κέζσ ηεο «λνκηκνπνίεζεο» θαη έγθξηζεο ησλ ήδε εθδνζεηζψλ 

βαζηθψλ «Δπηηαγψλ», απφ ην δηνξηζκέλν Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. Δπηπξφζζεηα, κέζσ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ λνκνζρεδίσλ, επηδηψρζεθε ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ. ε απηά ηα πιαίζηα, αλαδείρζεθαλ θαη 

νη δηαθνξέο ηφζν ζηηο πνιηηηζκηθέο, φζν θαη ζηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επίζεκσλ 

θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ, θάηη πνπ έγηλε έληνλν κε ην λνκνζρέδην γηα πξνζηαζία ησλ δψσλ, 

ην νπνίν επαλεξρφηαλ θάζε ρξφλν ζην πκβνχιην θαη θαηαςεθηδφηαλ απφ ηα αηξεηά κέιε, 

σο κε πξνηεξαηφηεηα.  

Δληνχηνηο, παξά ηνπο ήπηνπο, αλαγλσξηζηηθνχο, ηφλνπο, πνπ επηθξάηεζαλ αξρηθά, 

εκθαλίζηεθαλ ζχληνκα θαη ηα πξψηα ςήγκαηα αληηπνιηηεπηηθήο θξηηηθήο, θπξίσο απφ 

πιεπξάο ησλ ειιήλσλ κειψλ, πνπ εθθξάδνληαλ κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη κείσζεο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλψηεξσλ βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ. 

Σα δχν απηά αηηήκαηα απαζρνινχζαλ ζπρλά ην πκβνχιην, κε εληνλφηεξν ηξφπν φηαλ ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηδεηλσλφηαλ, θπξίσο κέζσ απφξξηςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην 

ζχλνιφ ηνπ, ή ηεο θαηαςήθηζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξγφηεξα κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, κε ζηφρν ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ λεζηνχ ζην ππνπξγείν κε εκθαληηθφ ηξφπν αιιά θαη σο δηακαξηπξία γηα 
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ηελ έιιεηςε δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία ηνπ εθάζηνηε Αξκνζηή κε ηα αηξεηά κέιε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, πέξαλ ηνπ εθλεπξηζκνχ πνπ πξνθαινχζε ζην Λνλδίλν, θαη ζηελ 

επθαηξία γηα «επίδεημε ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηζρχνο» πξνο ηα επίζεκα κέιε, δελ είρε 

νπνηαδήπνηε ζνβαξή επίπησζε ζηε δηνίθεζε, αθνχ ηα φπνηα απνξξηθζέληα κέηξα 

επηβάιινληαλ ηειηθά κε «Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ». Απνηεινχζε φκσο έλα πιήγκα ζην 

γφεηξν ηνπ Αξκνζηή, ν νπνίνο εζεσξείην φηη αδπλαηνχζε λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο 

θαη ηελ νκαιφηεηα ζηε δηνηθεηηθή ηνπ πεξηθέξεηα.  

Ζ ζηάζε ησλ Αξκνζηψλ / Κπβεξλεηψλ απέλαληη ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην, θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηνπο θαηνίθνπο δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε έληαζε ησλ 

ζπλεδξηψλ εληφο απηνχ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη θαηά ηελ επηηπρεκέλε, ζε γεληθέο γξακκέο, 

αξκνζηεία ηνπ «θηιέιιελα» W. Sendall, ε Κπβέξλεζε ππνβνεζήζεθε ζην έξγν ηεο απφ ην 

πκβνχιην, θάηη πνπ δελ ζπλέβεθε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, R. Bulwer. Αληίζηνηρα, ε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ King-Harman ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, παξά ηηο κεκνλσκέλεο 

αληηπαξαζέζεηο, αθνχ επέδεημε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, ελψ επί ηεο αξκνζηείαο ηνπ, θαη κε ελέξγεηέο ηνπ, επηηεχρζεθε θαη 

ε ρνξεγία - κείσζε ηνπ ππνηειηθνχ θφξνπ. Αληίζεηα, παξά ηηο αλάινγεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

Κπβεξλήηε Storrs, ηφζν κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ππνηειείαο (θπξίσο), φζν θαη κε ηε 

ζέζπηζε βαζηθήο θηιεξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ην γεγνλφο φηη αληηκεηψπηδε ππεξνπηηθά ηνπο 

αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο, ζεσξψληαο σο a priori ππνρξέσζε ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ ηε 

ζχκπιεπζή ηνπο καδί ηνπ, θαη αγλνψληαο εληειψο ηα ειιεληθά αηηήκαηα, νδήγεζαλ θαη 

ζηελ πιήξε ξήμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηνπο βνπιεπηέο, πνπ θνξπθψζεθε κε ηελ εμέγεξζε 

ηνπ Οθησβξίνπ 1931.        

Σν πξψην ζνβαξφ δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην θαη 

δηαηεξήζεθε ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ήηαλ ην ζρεηηθφ κε ην θφξν ππνηειείαο, 

ε ζπδήηεζή ηνπ νπνίνπ πξνθάιεζε θαη ηηο πξψηεο, ήπηεο αληηπαξαζέζεηο εληφο απηνχ. Οη 

έιιελεο βνπιεπηέο δήηεζαλ ηελ απαιιαγή ηεο απνπιεξσκήο ηνπ απφ ηνπο θαηνίθνπο, κε 

θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο, αθνχ ην ζεκαληηθφ απηφ πνζφ ζα ρξεζηκνπνηείην γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Οη ηνχξθνη ζπλάδειθνί ηνπο φκσο, αληηκεηψπηδαλ 

ην δήηεκα σο θαζαξά πνιηηηθφ, αθνχ ζεσξνχζαλ ηελ θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ σο 

ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ λεζηνχ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αξλνχκελνη ηελ αθαίξεζή 

ηνπ, αλ θαη απνδέρνληαλ ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηνπ απφ ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία.  

Δληνχηνηο, κε αγαζέο πξνζέζεηο θαη κε ζηφρν λα εληνπηζηεί «θνηλφ έδαθνο» θαη λα 

επηιπζεί ην δήηεκα, κε βάζε ηα ζπκθέξνληα φισλ, έιιελεο θαη ηνχξθνη βνπιεπηέο 

πξνέβεζαλ ζε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ φιε πξνζπάζεηα 

ζπλέπξαμαλ θαη νη Βξεηαλνί Αξκνζηέο, νη νπνίνη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, αληηιήθζεθαλ ην 
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παξάινγν ηεο επηβνιήο ηνπ «θφξνπ» θαη έβιεπαλ ζεηηθά ηε κείσζή ηνπ, επηδεηψληαο θαη 

απηνί εμεχξεζε ηξφπνπ επίιπζήο ηνπ, παξφηη ζπλήζσο, αληηδξνχζαλ κε απηαξρηθφ ηξφπν 

φηαλ ην δεηνχζαλ απηφ νη αηξεηνί βνπιεπηέο ζην πκβνχιην. Ζ πξψηε θνηλή ζπληζηακέλε 

βξέζεθε, κεηά απφ δηαδνρηθέο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ γηα ηελ 

αθαίξεζε ηνπ πνζνχ, ην 1887, φηαλ πέξα απφ ηελ αθαίξεζε ηέζεθε θαη ην αίηεκα, ην 

νπνίν ππνζηήξημαλ θαη νη κσακεζαλνί βνπιεπηέο, πξνο ηελ Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη ε ίδηα 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ, παξά ηελ αληίδξαζε ησλ επηζήκσλ κειψλ.  

Ζ ζχκπλνηα απηή κεηαμχ ειιήλσλ θαη ηνχξθσλ βνπιεπηψλ δηήξθεζε κέρξη θαη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ ζηηο δχν θνηλνηήηεο. Οη 

ηνχξθνη βνπιεπηέο, επηζπκψληαο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νπιηάλνπ, 

θαηαςήθηδαλ πιένλ ηα αηηήκαηα γηα ην θφξν ππνηειείαο, ζπλδένληάο ηα άκεζα κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο ηζρχνο ηνπ επί ηνπ λεζηνχ. Ζ νκνθσλία πνπ άξρηζε λα πηνζεηείηαη κεηαμχ 

ησλ ηνχξθσλ θαη ησλ βξεηαλψλ κειψλ ζπλερίζηεθε, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, κέρξη θαη 

ηελ θαηάξγεζή ηνπ πκβνπιίνπ, ην 1931. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άξλεζεο αλαγλψξηζεο 

απφ ηα ηνπξθηθά κέιε ησλ κεηαβνιψλ πνπ άξρηζαλ λα επηβάιινληαη, ην γεγνλφο φηη 

ζπλέρηδαλ λα ζεσξνχλ σο απιή ρνξεγία πξνο ην λεζί ηελ θαηαβνιή ελφο πνζνχ απφ ηε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε έλαληη ηνπ θφξνπ ππνηειείαο, θάηη βέβαηα πνπ επεζήκαλαλ κε θάζε 

επθαηξία νη έιιελεο ζπλάδειθνί ηνπο. Αληίζεηα, ε αλαθήξπμε ηεο Κχπξνπ ζε απνηθία, ην 

1925, νδήγεζε ηνπο ηνχξθνπο, καδί κε ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο λα πηνζεηήζνπλ απφ θνηλνχ 

αίηεκα γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ, αλαγλσξίδνληαο έηζη θαη ηε δηάζπαζε θαη 

ηνπ ηειεπηαίνπ δεζκνχ ηνπ λεζηνχ κε ηελ Σνπξθία.    

Ζ κεηαβνιή ζηε ζηάζε ησλ αηξεηψλ κειψλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ επεξεαδφηαλ θαη 

απφ ηηο εληάζεηο θαη ηηο πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Οη ζρέζεηο 

ησλ δχν νκάδσλ ησλ αηξεηψλ βνπιεπηψλ θαζνξίδνληαλ απφ γεγνλφηα θαη θξίζεηο φπσο ηνλ 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897, ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

πφιεκν θαη ηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε επηθξάηεζε ελφο θιίκαηνο 

ζπλελλφεζεο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, κε ηελ πξνζέγγηζε Βεληδέινπ – Αηαηνχξθ, 

επί ζεηείαο ηνπ Storrs, είρε ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ζηε ζπλεξγαζία Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ 

βνπιεπηψλ ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην. 

Απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά, ε εθινγή ησλ λέσλ βνπιεπηψλ, ην 1901, ε πιεηνςεθία 

ησλ νπνίσλ είραλ ζπνπδάζεη ζηελ Αζήλα θαη αλήθαλ ζηε γεληά ησλ «αδηάιιαθησλ» θαη 

καρεηηθψλ πνιηηεπηψλ, πνπ δηεθδηθνχζαλ, έληνλα πιένλ, ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα, 

επέηξεςε ηε κεηαθνξά ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ αηηήκαηνο θαη εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ 

εθδειψζεθε άκεζα κε ηελ έγθξηζε ησλ ελσηηθψλ ςεθηζκάησλ ηα επφκελα ρξφληα, θαη ηε 

ζθιήξπλζε ηεο αληηπνιηηεπηηθήο ζηάζεο θαηά ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ ζηάζε απηή, κε 
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απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζή ηεο, αλάινγα θαη κε ηα πνιηηηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβαηλαλ 

εθηφο πκβνπιίνπ, ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, φηαλ θαη 

νδήγεζε ζηελ απνρή ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Βνπιήο. Χο 

ζηεξεφηππε απάληεζε, νη ηνχξθνη βνπιεπηέο έζεηαλ, ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηνπ 

λεζηνχ απφ ηε Βξεηαλία, ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Με ηελ 

πάξνδν φκσο ησλ εηψλ, θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηνπ 1914, πεξηνξίζηεθαλ ζηελ 

απαίηεζε γηα παξακνλή ηεο Βξεηαλίαο ζην λεζί.    

Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο φηη ε εμσθνηλνβνπιεπηηθή πνιηηηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ 

ππνζηεξηδφηαλ θαη κε ελέξγεηεο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, αζθψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πίεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Απηή ε πνιηηηθή αθνινπζήζεθε ηφζν θαηά ην 1912, 

κε ηελ παξαίηεζε θαη ηελ επαλεθινγή ηνπο, άλεπ αλζππνςεθίσλ, φζν θαη ην 1920, κε ηελ 

πνιηηηθή απνρήο πνπ αθνινπζήζεθε. Αλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε ππνρψξεζε θαιχθζεθε 

κε ηνπο ειιεληθνχο ζηξαηησηηθνχο ζξηάκβνπο ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ην αξλεηηθφ θιίκα, εμαηηίαο ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο νδήγεζε ηελ 

επηινγή ηεο απνρήο ζε παηαγψδεο θηάζθν, απνδεηθλχνληαο θαη ηηο ειάρηζηεο επηινγέο 

πνιηηηθνχ αγψλα ησλ πνιηηεπηψλ.             

Οη Έιιελεο, πέξαλ ηνπ ελσηηθνχ δεηήκαηνο, επέκελαλ ζηελ επηβνιή ηεο «αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο» εληφο ηεο δηνίθεζεο, κε ηνλ, ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηνπ 

πιεζπζκνχ, δηνξηζκφ ππαιιήισλ ζηελ θπβεξλεηηθή κεραλή, θαη αληίζηνηρεο 

επηρνξήγεζεο ησλ ζρνιείσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ αχμεζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ππέξ ησλ ειιεληθψλ πνζνζηψλ, πνπ 

απνδεηθλπφηαλ θαη ζηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ, ελίζρπε ην ελ ιφγσ αίηεκα. Παξάιιεια 

φκσο, ήηαλ θαη έλα δείγκα ηνπ απμαλφκελνπ ειιεληθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο, αθνχ ηα ελ 

ιφγσ αηηήκαηα, αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ηζαγελψλ θαηνίθσλ ζηε 

δηνίθεζε. Δπηπξφζζεηα, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20
νχ 

αηψλα, άξρηζαλ λα ηίζεληαη απφ 

ηνπο Έιιελεο θαη αηηήκαηα γηα ηελ πιήξσζε πςειφβαζκσλ ζέζεσλ απφ ηζαγελείο, 

ζηεξηγκέλα ζηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε, αιιά θαη ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε πνπ 

επηηεχρζεθε. Πέξαλ ηνχησλ βέβαηα, νη έιιελεο βνπιεπηέο έζεηαλ ζπρλά θαη αηηήκαηα 

παξαρψξεζεο επξχηεξσλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, κε βάζε θαη ηηο 

πιεζπζκηαθέο αλαινγίεο ησλ δχν θνηλνηήησλ.  

Οη Σνχξθνη αληηδξνχζαλ έληνλα ζηηο δηεθδηθήζεηο απηέο. Δπέκελαλ ζηελ «ίζε 

ζπκκεηνρή» Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, ζεσξψληαο φηη απηφ επέβαιιε 

ην γεγνλφο, φηη ην λεζί ηππηθά ήηαλ θάησ απφ νζσκαληθή θαηνρή, θαηαγγέιινληαο 

παξάιιεια θαη πεξηπηψζεηο ειιήλσλ ππαιιήισλ γηα παξαηππίεο ελαληίνλ Σνχξθσλ. 
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Αληηδξάζεηο ππήξραλ επίζεο θαη γηα ην δηνξηζκφ ηζαγελψλ ζηηο αλψηεξεο θπβεξλεηηθέο 

ζέζεηο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Απηέο φκσο νθείινληαλ θαη ζηνλ «ππαξμηαθφ ηξφκν» πνπ 

άξρηζε λα ηνπο θαηαιακβάλεη απφ ηα πξψηα ρξφληα βξεηαληθήο θαηνρήο, θαη εληεηλφηαλ κε 

ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, αιιά θαη ζηελ αδπλακία απνδνρήο θηιειεχζεξσλ ζεζκψλ γηα κηα 

κεηνςεθνχζα θνηλφηεηα πνπ ζηήξηδε ηε δηαηψληζε ησλ ππεξπξνλνκίσλ ηεο κε ηελ 

αλαρξνληζηηθή ζνπιηαληθή εμνπζία. Σν γεγνλφο φηη απφ θπξίαξρε ηάμε πνπ ήηαλ επί 

ηνπξθνθξαηίαο κεηαβιήζεθαλ ζε κεηνλφηεηα, αιιά θαη ε κεηαβνιή ζην θαζεζηψο ηφζν κε 

ηελ πξνζάξηεζε ηνπ 1914, φζν θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ λεζηνχ ζε απνηθία ηνπ ηέκκαηνο, 

αχμεζε ηελ ακεραλία ηνπο, πέξα απφ ηε «ξεηνξηθή ηνπ θφβνπ» πνπ θαιιηεξγνχζε ε 

πνιηηηθή ηνπ εγεζία ήδε απφ ην ππφκλεκα ηνπ 1882, φηαλ δελ είραλ λα επηθαιεζηνχλ ηελ 

«ηχρε ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζηε Θεζζαιία ή ηελ Κξήηε».  Οη επηινγέο ηνπο 

ήηαλ ε πξνζθφιιεζή ηνπο ζηελ ηνπηθή θπβέξλεζε θαη ε αέλαε ζπκκαρία εληφο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη ζε δεηήκαηα ή νηθνλνκηθά λνκνζρέδηα πνπ 

ζηξέθνληαλ εμφθζαικα ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θππξηαθνχ πιεζπζκνχ, 

αλακέλνληαο ηε ζηήξημε ησλ επηζήκσλ κειψλ σο αληάιιαγκα ζηελ άξλεζε ηεο αμίσζεο 

γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα. Παξάιιεια, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ ελσηηθνχ 

θηλήκαηνο ησλ Διιήλσλ, θαη ε έκκεζε αλαγλψξηζή ηνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λεζηνχ απφ 

ηνπο Βξεηαλνχο ην 1915 δεκηνχξγεζε πξνβιεκαηηζκφ θαη ηα πξψηα ξήγκαηα ζηε 

«βξεηαλνηνπξθηθή ζπκκαρία», πνπ εθθξάζηεθε θπξίσο κε ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

απφ κεηξηνπαζείο Σνχξθνπο βνπιεπηέο, είηε αξγφηεξα, απφ ηνπο λένπο πνιηηεπηέο, πνπ 

επεξέαδε ην Πξνμελείν ηεο λέαο, θεκαιηθήο, Σνπξθίαο.        

Σαπηφρξνλα, νη Σνχξθνη, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, 

επηδίσθαλ ηελ αχμεζε ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη ηελ επηβνιή 

μερσξηζηψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηηο δεκαξρηαθέο εθινγέο. Απηφ ήηαλ έλα αίηεκα 

πνπ ζα εηίζεην ζπλερψο, αθφκα θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα φπσο θαη κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν γεγνλφο φηη εγθξίζεθε ην δεχηεξφ ηνπο αίηεκα άκεζα, ηνπο 

νδήγεζε λα επηδηψμνπλ θαη ηελ παξαρψξεζε ηεο ζέζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ζηνπο 

νκφζξεζθνχο ηνπο, ψζηε λα απνθεχγνληαη θπιεηηθά δεηήκαηα, θάηη πνπ δελ έγηλε φκσο 

απνδεθηφ νχηε απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Σα αηηήκαηα απηά ζεκαηνδνηνχζαλ, νπζηαζηηθά, ηελ 

πξνβνιή ρσξηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπξθηθήο κεηνςεθίαο 

ζηελ Κχπξν, απφ ηηο απαξρέο ηεο Αγγινθξαηίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ έλσζε πνπ αθνξνχζε 

ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία θέξλεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δξάζε ησλ «Δπηαδηθψλ» 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ ηελ πεξίνδν 1922-1925. Απφ ηελ αξρή ηνχο αζθήζεθε έληνλε 

θξηηηθή απφ ηνπο έιιελεο πνιηηεπηέο θαη δεκνζηνγξάθνπο, θπξίσο γηαηί, κε ηηο 
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ππνςεθηφηεηεο θαη ηελ εθινγή ηνπο, απέηπρε ε πνιηηηθή ηεο απνρήο, αιιά θαη επεηδή κε 

ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο ζπλεδξίεο λνκηκνπνηνχζαλ ηελ χπαξμε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ. Ζ πιεηνςεθία βέβαηα ησλ κειψλ, νη νπνίνη ήηαλ θαη ρακεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ, δελ ζπκκεηείραλ ζρεδφλ πνηέ ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εξγαζίεο. Αληίζεηα, δχν 

απφ απηνχο, νη Ζ. Ζιηάδεο θαη Ο. Δπξπβηάδεο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ, ελψ ζπλέρηζαλ ηελ πνιηηηθή ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο: ππέβαιαλ ςήθηζκα γηα 

ηελ παξαρψξεζε πεξαηηέξσ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ, κέρξη ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα, 

ελψ έζεζαλ θαη ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ ππνηειείαο.  Ζ ζθιεξή απάληεζε 

ησλ ηνχξθσλ βνπιεπηψλ, ην γεγνλφο φηη ήηαλ κεηνςεθία εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ε 

πξνζγείσζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο «αιεζνχο πνιηηηθήο», ηνχο νδήγεζε ζηε κείσζε 

ηεο φπνηαο, δπλακηθφηεηάο ηνπο. Δληνχηνηο, ε έγθξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο 

ηφζν ηνπ λφκνπ πεξί αιινδαπψλ, κε ηνλ νπνίν εμνξίζηεθε ν Φ. Εαλλέηνο, φζν θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ ηνπ 1923, κε ηνλ νπνίν απέθηεζε πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ε 

Κπβέξλεζε επί ηεο ειιεληθήο Παηδείαο, ακαχξσζαλ ηε, ζχληνκε, πνιηηηθή ηνπο θαξηέξα.   

 Οη έιιελεο βνπιεπηέο πάλησο, παξά ηε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηνπο έλαληη ησλ 

Βξεηαλψλ, πξνζάξκνδαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο, γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ηνχξθνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εληφο ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ. Ζ πξνζθφιιεζε φκσο ησλ δεχηεξσλ ζηηο ζηελέο αληηιήςεηο ηνπο, 

θαζψο θαη ζηελ θαρππνςία πνπ απέξξεε απφ ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο 

θνβίεο ηνπο, νδεγνχζαλ ζηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ήηαλ φηη θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 1902, νη Έιιελεο βνπιεπηέο ζπκκεηείραλ ζην πκβνχιην 

ρσξίο πξφζεζε λα ζέζνπλ ην ελσηηθφ δήηεκα, ην νπνίν επαλέθεξαλ νη ίδηνη νη Οζσκαλνί, 

ζεσξψληαο φηη «ππνλνείην» κε ην ειιεληθφ αίηεκα γηα ζπληαγκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

 Σελ έληαζε ζηηο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ εληφο ηνπ πκβνπιίνπ επηδίσθαλ 

θαη νη Βξεηαλνί. Ήδε απφ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, ν 

θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζε απηφ απνζθνπνχζε. Διάρηζηεο ήηαλ νη 

θνξέο πνπ νη Βξεηαλνί ππνζηήξημαλ ηα ειιεληθά αηηήκαηα έλαληη ησλ ηνπξθηθψλ. 

Αληίζεηα, επηδίσμαλ θαη επέβαιαλ, σο άηππν εθπξφζσπν ησλ ηνχξθσλ ζην πκβνχιην, 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ Evkaf, Irfan Ef., θαη ηνλ Munir θαηφπηλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαλ 

πιήξσο κε ηελ Κπβέξλεζε, ελίνηε θαη ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

Μηα απφ ηηο εμαηξέζεηο ήηαλ ν Eyioub Moussa, ν νπνίνο αθνινπζνχζε ήπηα 

αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε έλαληη ησλ Βξεηαλψλ, κε ζηφρν ηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Δληνχηνηο, ε πνιηηηθή ηνπ απηή εμαζζέληζε κεηά ην 1925, 

φρη φκσο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Πέξαλ ησλ Βξεηαλψλ βέβαηα, νη ελδνθνηλνηηθέο εμειίμεηο, 

θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ Σνχξθσλ ζε κεηαξξπζκηζηέο θαη παξαδνζηαθνχο, θαζφξηδαλ θαη ηηο 
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πνιηηηθέο απνθάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, κε ηνπο πξψηνπο λα επηδηψθνπλ ηε 

ειιελνηνπξθηθή ζπλεξγαζία, γηα αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, θαη ηνπο δεχηεξνπο λα 

πξνζθνιινχληαη ζηνπο Βξεηαλνχο.          

Ο ζηφρνο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θάζε πιεπξάο ζε φιε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ήηαλ κνλνδηάζηαηνο. Αθελφο, φινη επηζπκνχζαλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. Αθεηέξνπ φκσο, νη κελ Βξεηαλνί επηδίσθαλ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θηήζεο θαη ηε δηνίθεζή ηεο ρσξίο πξνβιήκαηα, ελψ νη Έιιελεο έζεηαλ θπξίσο ην δήηεκα 

ηεο έλσζεο αθνινπζψληαο έληνλε αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε πξνο ηνπο Βξεηαλνχο. Αληίζεηα 

νη Σνχξθνη αθνινπζνχζαλ αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε πξνο ηνπο Έιιελεο. Απηέο νη ηξεηο 

παξάιιειεο επηδηψμεηο, ζην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζπλαληήζεθαλ φπσο πξφηεηλε ε 

«δηνξαηηθφηεηα» ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ ππνπξγείνπ Απνηθηψλ, ήδε απφ ην 1880: Με ηελ 

επηθξάηεζε ηεο βξεηαλνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ ππεξίζρπζε επί ησλ 

ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη φηαλ απηή ε πνιηηηθή, άξρηζε λα θινλίδεηαη 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, νη ίδηνη θχθινη έζεζαλ ην δήηεκα ηεο πιήξνπο 

θαηάξγεζεο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σνπο πξφιαβαλ νη θιφγεο πνπ έθαςαλ ην 

Κπβεξλείν, ηε λχθηα ηεο 21
εο

 Οθησβξίνπ 1931...         
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Παξάξηεκα Α 
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Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ γηα ηελ ίδξπζε Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Κύπξν ην 

1878. 

Πεγή: TNA: FO881/3727 
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Παξάξηεκα B 
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Γηάηαγκα ελ πκβνπιίσ γηα ηελ ίδξπζε Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Κύπξν, 30-11-

1882.  

Πεγή: Papers relating to the Constitution of a new Legislative Council, C. 3791, 

Λνλδίλν 1883. 
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Παξάξηεκα Γ 
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Οξγαληθνί Καλνληζκνί ηνπ ελ Κύπξσ Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Πεγή: ΚΑΚ: V11/87. 
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Παξάξηεκα Γ 
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Αλνηθηά Γξάκκαηα (Letters Patent) γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ννκνζεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

Πεγή: The Cyprus Gazette. Extraordinary, 16-11-1931. 
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Παξάξηεκα Δ

 

Πίλαθαο κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ λεζηνύ θαηά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, 10-3-1881. 

Πεγή: ΣΝΑ: CO67/21/76.  
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Παξάξηεκα Σ 

 

Πίλαθαο κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ πνπ πιεξώλαλ θόξν verghi θαηά επαξρία. 

Πεγή: ΣΝΑ: CO67/21/76.  
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Παξάξηεκα Ε 

 

Υάξηεο ηεο Κύπξνπ κε ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο όπσο πξνηάζεθαλ από ην ππνπξγείν 

Απνηθηώλ, 24-12-1881.  

Πεγή: ΣΝΑ: CO67/21/76 
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Παξάξηεκα Ζ 

 

Υάξηεο ηεο Κύπξνπ κε ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο όπσο πξνηάζεθαλ από ηνλ Αξκνζηή 

Biddulph, 24-12-1881. 

Πεγή: ΣΝΑ: CO67/21/76 
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Παξάξηεκα Θ 

 

 

 
Τπόκλεκα ησλ ειιήλσλ βνπιεπηώλ πξνο ηνλ Αξκνζηή, Λεπθσζία 4/17-4-1912. 

Πεγή: ΣΝΑ: CO69/28. πλεδξία 17-4-1912. 
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ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Α. ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΔ ΠΖΓΔ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 

1. Κξαηηθφ Αξρείν Κχπξνπ (ΚΑΚ) 

Secretariat Archives 1 (SA1). (Αξρείν Αξρηγξακκαηείαο) 

SA1:6203, SA1:6204, SA1:6207, SA1:6208, SA1:6228, SA1:6245, SA1:6247, SA1:6248, 

SA1:6252, SA1:6260, SA1:6262, SA1:6267, SA1:6270, SA1:6283, SA1:6298, SA1:6299, 

SA1:6334, SA1:6355, SA1:344/1884, SA1:376/1884, SA1:943/1884, SA1:3625/1884, 

SA1:4744/1884, SA1:84/1885, SA1:1263/1885, SA1:3156/1885, SA1:3154/1886, 

SA1:3507/1886, SA1:710/1887, SA1:201/1891, SA1:2546/1891, SA1:2989/1891, 

SA1:1490/1895, SA1:101/1896, SA1:141/1896, SA1:651/1896, SA1:2517/1896, 

SA1:683/1897, SA1:2815/1897, SA1:1944/1899, SA1:2490/1901, SA1:2518/1901, 

SA1:2519/1901, SA1:2543/1901, SA1:2634/1901, SA1:2677/1901, SA1:2846/1901, 

SA1:1723/1902, SA1:1822/1902, SA1:1300/1903, SA1:1655/1903, SA1:1098/1904, 

SA1:2986/1904, SA1:3109/1904, SA1:4084/1905, SA1:158/1906, SA1:229/1906, 

SA1:1621/1906, SA1:3073/1907, SA1:840/1908, SA1:2141/1910, SA1:755/1911, 

SA1:1430/1911, SA1:1431/1911, SA1:1432/1911, SA1:1444/1911, SA1:888/1912, 

SA1:495/1913, SA1:658/1916, SA1:659/1916, SA1:660/1916, SA1:550/1917/1, 

SA1:1611/1920, SA1:1099/1921, SA1:1101/1921, SA1:1102/1921, SA1:1416/1921, 

SA1:635/1922, SA1:1240/1922, SA1:1338/1923, SA1:941/1924, SA1:621/1925, 

SA1:679/1925, SA1:680/1925, SA1:681/1925, SA1:712/1925, SA1:944/1925, 

SA1:1178/1926, SA1:1609/1927, SA1:1664/1927, SA1:530/1929, SA1:805/1930, 

SA1:1430/1930, SA1:1453/1930, SA1:300/1931, SA1:1337/1931, SA1:1410/1931, 

SA1:765/1936. 

 

Secretariat Archives Occupation 2 (1878) (SAO2) 

SAO2/868, SΑO2/875. 

 

Secretariat Archives Occupation 3 (1879) (SAO3) 

SΑΟ3/70, SAO3/1197, SAO3/1262. 

 

Άιιεο πιινγέο 

V11/87. Οξγαληθνί Καλνληζκνί ηνπ ελ ηε Κχπξσ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



525 
 

2. Αξρείν Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κχπξνπ 

Καηάζηηρνλ 53. Βηβιίνλ ελ σ θαηαρσξνχληαη ηα αληίγξαθα ησλ επηζήκσλ εγγξάθσλ φζα 

εδφζεζαλ εθ κέξνπο ηνπ ηφπνπ πξνο ηελ Κπβέξλεζηλ απφ ηεο αγγιηθήο θαηνρήο θαη εθεμήο. 

Κψδημ Α΄ 

Αξρείν Αξρηεπηζθφπνπ σθξνλίνπ, Βηβιίν Γ΄. 

Βηβιίνλ ΜΑ΄. Μέξνο Α΄. Μεζναξρηεπηζθνπεία ή ην Αξρηεπηζθνπηθφλ Εήηεκα (1900-1910) 

εθ ηνπ Αξρείνπ Κπξίιινπ Β΄. 

Βηβιίνλ ΜΒ΄. Μεζναξρηεπηζθνπεία ή ην Αξρηεπηζθνπηθφλ Εήηεκα (1900-1910) εθ ηνπ 

Αξρείνπ Κπξίιινπ Β΄ θαη Κπξίιινπ Γ΄. 

 

3. Ηζηνξηθφ Αξρείν Σξάπεδαο Κχπξνπ 

Σξάπεδα Κχπξνπ (ΣΡΚ), II. Γηνίθεζε, 1. Αξρεία Γηνηθεηψλ, 1.1 Αξρείν Η. Οηθνλνκίδε. 

Σξάπεδα Λάξλαθνο (ΣΡΛ), ΗΗ. Γηνίθεζε, 1. Μεηξψα Γηεπζπληψλ (1926-1935). 
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ΛΟΝΓΗΝΟ 

The National Archives (TNA) 

Colonial Office: Cyprus, Original Correspondence 

CO67/1, CO67/2, CO67/3, CO67/12, CO67/12/301, CO67/16/12569, CO67/21/76, 

CO67/21/18915, CO67/21/21324, CO67/24/1153, CO67/24/18810, CO67/25/5964, 

CO67/25/7302, CO67/25/7312, CO67/26/8841, CO67/26/11192, CO67/26/17081, 

CO67/27/453, CO67/27/19502, CO67/28/4247, CO67/29/5344, CO67/29/7058, 

CO67/29/7934, CO67/29/20910, CO67/30/1670, CO67/30/1673, CO67/30/2129, 

CO67/30/4206, CO67/33/95, CO67/34/1294, CO67/37/3101, CO67/37/5871, 

CO67/37/7047, CO67/41/2094, CO67/41/4682, CO67/41/5506, CO67/99/12840, 

CO67/104/1286, CO67/105/5511, CO67/105/7131, CO67/117/7429, CO67/117/7430, 

CO67/131/24827, CO67/138/2683, CO67/138/7963, CO67/138/17249, CO67/138/21937, 

CO67/142/13365, CO67/146/21640, CO67/148/8822, CO67/154/10708, CO67/157/40863, 

CO67/158/12695, CO67/162/7991, CO67/162/13884, CO67/164/41067, CO67/164/41005, 

CO67/165/6590, CO67/165/6591, CO67/166/11775, CO67/166/11862, CO67/166/12827, 

CO67/166/13699, CO67/166/14431, CO67/166/15059, CO67/166/15332, 

CO67/166/16830, CO67/167/22775, CO67/167/24695, CO67/167/32247, 

CO67/168/27100, CO67/185/44890, CO67/185/46628, CO69/191/17991, CO67/208/1091, 

CO67/208/26823, CO67/208/54911, CO67/210/15424, CO67/210/15425, 

CO67/210/18839, CO67/210/53472, CO67/211/37447, CO67/211/40950, 

CO67/211/44234, CO67/211/46409, CO67/213/41949, CO67/213/55760, 

CO67/214/10999, CO67/214/18181, CO67/214/24129, CO67/217/16, CO67/219/14/7972, 

CO67/220/3/22037, CO67/220/12/22127Β, CO67/227/4/29518 (Part 1), 

CO67/227/4/39518 (Part 1). 

 

Colonial Office: Cyprus, Sessional Papers 

CO69/1, CO69/3, CO69/4, CO69/6, CO69/7, CO69/9, CO69/10, CO69/11, CO69/12, 

CO69/13, CO69/15, CO69/16, CO69/17, CO69/18, CO69/19, CO69/20, CO69/21, 

CO69/22, CO69/23, CO69/24, CO69/27, CO69/28, CO69/29, CO69/30, CO69/31, 

CO69/32, CO69/33, CO69/34, CO69/35, CO69/37, CO69/41,  

 

Foreign Office: Confidential Print 

FO881/3727 

 

War and Colonial Department and Colonial Office: Confidential Print Mediterranean 

CO883/2/11, CO883/8/82. 
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Β. ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΚΑΗ ΒΡΔΣΑΝΗΚΟ ΣΤΠΟ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ  

Αιήζεηα, Λεκεζφο (1881-1931) 

Διεπζεξία, Λεπθσζία (1906, 1907, 1915, 1917, 1921, 1922, 1925, 1927, 1929) 

Δκπξφο, Αζήλα (1899, 1902, 1903)  

Έλσζηο, Λάξλαθα (1887) 

Δπαγφξαο, Λεπθσζία (1890-1896, 1898, 1900-1904) 

Δθεκεξίο ηνπ Λανχ, Λάξλαθα (1907) 

Κππξηαθφο Φχιαμ,  Λεπθσζία (1906) 

Νένλ Έζλνο, Λάξλαθα (1912, 1914) 

Νένλ Κίηηνλ, Λάξλαθα (1879, 1880, 1883, 1884, 1897) 

Πάθνο, Πάθνο (1921, 1922, 1924, 1926) 

άιπηγμ, Λεκεζφο (1885, 1896, 1909) 

ηαζίλνο, Λάξλαθα (1883) 

Φσλή ηεο Κχπξνπ, Λεπθσζία (1884-1895, 1900-1931) 

Cyprus Herald, Λεκεζφο (1883) 

Cyprus Times, Λάξλαθα (1880) 

The Cyprus Gazette, Λεπθσζία (1878-1886, 1888, 1889, 1897, 1902, 1907, 1914, 1922, 

1925, 1927, 1931) 

The London Gazette, Λνλδίλν (1878) 
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Γ. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

Καιιηφπε Αγαπίνπ-Ησζεθίδνπ, «Women's Suffrage in Cyprus», Rodriquez-Ruiz Blanca 

and Rubio-Marin Ruth (eds.), The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting 

to Become Citizens, Βνζηψλε 2012, ζζ. 453-474. 

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, «Πξνλφκηα ησλ αιινδαπψλ θαη δηνκνινγήζεηο ελ Κχπξσ», 

Κππξηαθαί πνπδαί, Α΄ (1937),  ζζ. 1-59. 

_____, Σν δήηεκα ηεο ηζαγέλεηαο ησλ Κππξίσλ απφ ηεο βξεηηαληθήο θαηνρήο κέρξη ζήκεξνλ, 

Αζήλα 1939. 

ία Αλαγλσζηνπνχινπ, «Κχπξνο 1830-1878, Απφ ηελ νζσκαληθή ζηε βξεηαληθή 

θπξηαξρία», Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000, ηφκ. 4
νο

, Σν ειιεληθφ θξάηνο, 

1833-1871, Αζήλα 2003, ζζ. 361-372. 

Μηράιεο Αηηαιίδεο, «Σα θφκκαηα ζηελ Κχπξν (1878-1955)», Γήκνο Λεπθσζίαο (εθδ.), 

Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζζ. 123-152. 

Υξηζηφδνπινο Γαιαηφπνπινο, ηηο θιφγεο ηνπ Κπβεξλείνπ, Λεπθσζία 2011. 

Γηψξγνο Γεσξγήο, Ζ πξψηε καθξνρξφληα ειιελνηνπξθηθή δηέλεμε, Αζήλα 1996. 

_____, «Ο αληίθηππνο ηεο έλσζεο ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα ζηελ Κχπξν», Ησάλλεο 

Θενραξίδεο (επ.), Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ δηεζλνχο θππξνινγηθνχ ζπλεδξίνπ 

(Λεπθσζία, 16-20 Απξηιίνπ 1996), ηφκνο Γ΄, Νεφηεξν Σκήκα, Λεπθσζία 2001, ζζ. 

383-395. 

_____, «Σν Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηραζκνχ: Απφ ηηο 

βαζηιηθέο βαπηίζεηο ζηελ πξνμεληθή απνζηαζία», Γηψξγνο Καδακίαο θαη Πέηξνο 

Παπαπνιπβίνπ (επ.), Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε Κχπξνο, Αζήλα 2008, ζζ. 98-

128. 

Γεψξγηνο Κ. Γεσξγηάδεο, Ο Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ σθξφληνο (1865-1900) θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ πξνο ηελ Τςειή Πχιε θαη Βξεηαληθή Κπβέξλεζε, 

Λεπθσζία 1996 (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ θαηαηέζεθε ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο). 

Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ (εθδ.), Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ Κχπξν, 

Λεπθσζία 1993. 

Κπξηάθνο Γεκεηξίνπ (εηζαγσγή-επηκέιεηα), Δπί Αλάζζεο Βηθησξίαο: δεθαηέζζεξα θείκελα 

γηα ηελ Κχπξν, 1878-1891, Αζήλα 2009. 

Γεψξγηνο Α. Γηνλπζίνπ, «Σα δεκαξρεία ζηελ Κχπξν επί Σνπξθνθξαηίαο θαη ζηηο αξρέο ηεο 

αγγιηθήο θαηνρήο», Κππξηαθφο Λφγνο, ρξνληά 12
ε
, αξ. 69-72, Μάεο-Γεθέβξεο 

1980, ζζ. 303-311. 

______, Δθθιεζία θαη θνξνινγία ζηελ Κχπξν ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, 

1779- 1856, Λεπθσζία 2007. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



529 
 

Βελέδηθηνο Δγγιεδάθεο, «Σν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα», Γήκνο Λεπθσζίαο (εθδ.), 

Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζζ. 31-62. 

Φίιηνο Εαλλέηνο, Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κχπξνπ, απφ ηελ αγγιηθή θαηνρή κέρξη ζήκεξνλ, ηφκ. 

Α΄-Γ΄, Λάξλαθα 1910-1912. 

_____, Ζ Κχπξνο θαηά ηνλ αηψλα ηεο παιηγγελεζίαο 1821-1930, Αζήλα 1930. 

Δπαλζία Θενδψξνπ, Κππξηαθφλ Ζκεξνιφγηνλ, έηνο Α΄, 1905, Λεπθσζία 1905. 

Ησάλλεο Θενραξίδεο, «Οη Σνπξθνθχπξηνη ζηνλ ηνπξθηθφ ηχπν (1928-1945)», Δπεηεξίδα 

Κέληξνπ Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 9, Λεπθσζία 2010. 

Γηψξγνο Καδακίαο – Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ (επ.), Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε Κχπξνο, 

Αζήλα 2008. 

Φίιηππνο Κάξακπνη, «Ζ ζέζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο απέλαληη ζην 

Κππξηαθφ ηελ επνρή ηεο Βεληδειηθήο “Μπνπξδνπαδίαο”, 1925-1931», Γηψξγνο 

Καδακίαο – Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ (επ.), Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε Κχπξνο, 

Αζήλα 2008, ζζ. 154-179. 

Νηθφιανο Καηαιάλνο, Κππξηαθφλ Λεχθσκα «Ο Εήλσλ», Έηνο Α΄, 1914, Λεπθσζία 1914. 

_____, Κππξηαθφλ Λεχθσκα Εήλσλ, Έηνο Β΄, 1918, Λεπθσζία 1918. 

θεχε Καηζηάξε, «“Σν ζιηβεξφλ επεηζφδηνλ”: ε ζχγθξνπζε κεηαμχ Φίιηνπ Εαλλέηνπ θαη 

Μειεηίνπ Μεηαμάθε, Ηαλνπάξηνο 1917», Πξαθηηθά πκπνζίνπ Λάξλαθα: 

Αλαβηψλνληαο ηηο αλακλήζεηο, Λάξλαθα ρρ, ζζ. 73-79. 

Ρνιάλδνο Καηζηανχλεο, «Δθιέγεηλ θαη Δθιέγεζζαη ζηηο πξψηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 

Αγγινθξαηίαο ην 1883», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ΥΥ, 

Λεπθσζία 1994, ζζ. 309-345. 

_____, Ζ Γηαζθεπηηθή 1946-1948. Με αλαζθφπεζε ηεο πεξηφδνπ 1878-1945, Λεπθσζία 

2000. 

Υαξάιακπνο Καπθαξίδεο, Σνπξθία-Κχπξνο 1923-1960. Ζ ηνπξθηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ 

απφ ηνλ Αηαηνχξθ ζηνλ Μεληεξέο, Λεπθσζία 2010. 

Ησάλλεο Β. Κεπηάδεο, Λεπηαί Γξακκαί, Κχπξνο 1894. 

Νηθφιανο Κίδαο, Σα θαηά ηνλ ήξσα ηνπ Μπηδαλίνπ Υξηζηφδνπινλ ψδνλ, Λεπθσζία ρ.ε. 

Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, «Κχπξνο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκ. ΗΓ΄, Νεψηεξνο 

Διιεληζκφο απφ 1833 σο 1881, Αζήλα 1977, ζζ. 437-445. 

Κσζηήο Κνθθηλφθηαο, Ζ Ηεξά Μνλή Κχθθνπ ζην αξρείν ηεο Αξρηεπηζθνπήο Κχπξνπ (1878-

1911), Λεπθσζία 2014. 

Αξηζηείδεο Λ. Κνπδνπλάξεο, Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ Κππξίσλ 1800-1920, η΄ Δπεπμεκέλε 

Έθδνζηο, Λεπθσζία 2010. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



530 
 

Κξαηηθφ Αξρείν Κχπξνπ (εθδ.), Kitchener 1878-1883: Αrchitect of the Cyprus land survey 

- αξρηηέθηνλαο ηεο ρσξνκέηξεζεο ηεο Κχπξνπ, Λεπθσζία 2012.  

Κξαηηθφ Αξρείν Κχπξνπ (εθδ.) – Υξίζηνο Κπξηαθίδεο (εηζαγ.), Ολνκαζηηθφο Καηάινγνο 

ησλ ελ ηε Νήζσ Κχπξσ παξεπηδεκνχλησλ Διιήλσλ, Λεπθσζία 2009. 

ψηνο Κησξήο, Σνπξθνθχπξηνη. Απφ ην πεξηζψξην ζην ζπλεηαηξηζκφ (1923-1960), Αζήλα 

2013. 

Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν, Σαξαραί ελ Κχπξσ θαη' Οθηψβξηνλ, 1931. Λεπθή βίβινο 

θαηαηεζείζα ππφ ηνπ επί ησλ Απνηθηψλ Τπνπξγνχ εηο ην Κνηλνβνχιηνλ θαηά Γηαηαγή 

ηεο Απηνχ Μεγαιεηφηεηνο θαηά Μάξηηνλ, 1932, Λεπθσζία 1932. 

Νενθιήο Γ. Κπξηαδήο, «Σν Πξνμελείν ηεο Διιάδνο ελ Κχπξσ», Κππξηαθά Υξνληθά, Ζ΄ 

(1931), ζζ. 211-240. 

Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο «Ζ πξνζθψλεζε πξνο ηνλ Γνχιζιευ θαηά ηελ άθημή ηνπ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1878 θαη ην ελσηηθφ αίηεκα», Δζληθή Φξνπξά & Ηζηνξία, ηεχρνο 16, 

Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2007, ζζ. 82-91. 

_____, «Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο Σειιπξίαο θαηά ηελ 

αγγινθξαηία (1878-1960», ζην ηπιηαλφο Πεξδίθεο (επ.), Πξαθηηθά πλεδξίνπ 

«Σειιπξία, κλήκεο, ηζηνξία θαη αξραηνινγία», Μνπζείνλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 

Λεπθσζία 2010, ζζ. 325-341. 

_____, «Ο Καξπαζίηεο δηθεγφξνο θαη πνιηηεπηήο Κπξηαθφο Π. Ρσζζίδεο. Μηα πξψηε 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο δξάζεο ηνπ», Καξπαζία, Πξαθηηθά Α΄ Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ «Δηο γελ ησλ Αγίσλ θαη ησλ Ζξψσλ», Λεκεζφο 2010, ζζ. 295-312. 

_____, «Ζ ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν ην 1906: έλα καθξνρξφλην αίηεκα 

πνπ απέηπρε», Διεπζέξηνο Αλησλίνπ (επ.), Πξαθηηθά ηνπ Γ΄ Γηεζλνχο Κππξνινγηθνχ 

πλεδξίνπ, Λεπθσζία 29 Απξηιίνπ-3 Μαΐνπ 2008, ηφκ Γ΄1, Νεφηεξν Σκήκα, 

Λεπθσζία 2012, ζζ. 353-364. 

_____, ««Λεκεζφο: Ζ πην πξνηθηζκέλε απφ ηε θχζε πφιε ηεο Κχπξνπ». Μηα βξεηαληθή 

έθζεζε γηα ηε Λεκεζφ ηνπ 1878», Δπεηεξίδα Κέληξνπ Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο 

Κχθθνπ, 10, Λεπθσζία 2013, ζζ. 321-336. 

_____, ««Καζήθνλ Δζληθφλ θαη θηιαλζξσπηθφλ»: Οη πξνζπάζεηεο ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ 

γηα αιιειεγγχε ζηνπο πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο», Υαξάιακπνο Υνηδάθνγινπ 

(επ.), Κχπξνο-Μηθξαζία, Κνηηίδεο Πνιηηηζκνχ. Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ, 

ππφ έθδνζε. 

K. A. Κσλζηαληηλίδεο, Ζ αγγιηθή θαηνρή ηεο Κχπξνπ ηνπ 1878, Λεπθσζία 1930. 

ηέθαλνο Κσλζηαληηλίδεο, Δπηζθφπεζε ηεο Νεφηεξεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο, Κνηλσληθέο 

Γνκέο, Θεζκνί θαη Ηδενινγία, Αζήλα 2011.  

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



531 
 

Υξηζηφθνξνο Κσλζηαληηλίδεο, "Σν Αξρηεπηζθνπηθφ Εήηεκα (1900-1910) σο έθθαλζε ηνπ 

ελσηηθνχ θηλήκαηνο: Ζ Βξεηαληθή ζεψξεζε", Κππξηαθαί πνπδαί, ηφκ. Ο' (2008),  

ζζ. 119-243. 

Βίαο Λεηβαδάο - Γηάλλεο παλφο - Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, Ζ εμέγεξζε ηνπ Οθηψβξε 1931 

(Σα Οθησβξηαλά), Λεπθσζία 2004. 

Γηάλλεο Λέθθεο, Οη Ρίδεο. Ηζηνξηθή Μειέηε, Λεκεζφο 1984. 

Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Σν πνιχθξνην αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαη ε δεθαεηήο 

πεξηπεηεηψδεο πνξεία ηνπ 1900-1910, Λεπθσζία 1900-1910. 

Λνπθήο Λνπθαΐδεο, «Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Κχπξν», Γήκνο Λεπθσζίαο (εθδ.), 

Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζζ. 63-76.  

Αληψλεο Α. Μαδέιια, «“Αηκνπιντθή Δηαηξεία Λεκεζνχ” (1905-1915): Ίδξπζε, ζηφρνη 

θαη δνκή», Κππξηαθαί πνπδαί, ΟΓ΄ (2010), Λεπθσζία 2012, ζζ. 179-210. 

Άλλα Μαξαγθνχ, «Ζ θππξηαθή αξραηνινγία θαη νη μέλεο απνζηνιέο 1878-1955», Γήκνο 

Λεπθσζίαο (εθδ.), Κππξηαθά 1878-1955, Λεπθσζία 1986, ζζ. 309-339. 

Βαζίιεηνο Μαηζαίνπ, Βηνγξαθία, ζάλαηνο θαη θεδεία ηνπ αεηκλήζηνπ Μεηξνπνιίηνπ Κηηίνπ 

Κππξηαλνχ, Αιεμάλδξεηα 1887. 

Μηραήι Ν. Μηραήι, Ζ εθθιεζία ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν (1571-1878). Ζ 

ζηαδηαθή ζπγθξφηεζή ηεο ζε ζεζκφ πνιηηηθήο εμνπζίαο, Λεπθσζία 2005. 

σθξφληνο Γ. Μηραειίδεο, Ηζηνξία ηεο θαηά Κίηηνλ Δθθιεζίαο, Λάξλαθα 1992. 

Κιεφβνπινο Η. Μπξηαλζφπνπινο, Γχν κεγάιαη κνξθαί, Αλδξέαο Θεκηζηνθιένπο – 

Υξηζηφδνπινο ψδνο, Λεκεζφο 1938. 

_____, Ζ παηδεία ελ Κχπξσ επί Αγγινθξαηίαο 1878-1946, Λεκεζφο 1946. 

_____, Εσή θαη Σάθνο Υξηζηφδ. ψδνπ, Λεκεζφο 1951. 

Νέαξρνο Γ. Νεάξρνπ, Μακψληα, ηνλ πεξίγπξν ηεο αιήζεηαο, ηνπ κχζνπ θαη ηνπ 

παξακπζηνχ, Λεπθσζία 2012. 

Νηθφιανο Υξ. Παλαγή, Ο Ηεξφο Ναφο Παλαγίαο ηεο Φαλεξσκέλεο ζηε Λεπθσζία ηεο 

Κχπξνπ, Ηζηνξηθφ Λεχθσκα. Λεπθσζία 2002. 

ηαχξνο Παληειή, Νέα Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, Αζήλα 1985. 

Γηψξγνο Παπαδεκεηξίνπ, Σν πληαγκαηηθφ Πξφβιεκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

πιινγή Άξζξσλ, Αζήλα 1997. 

Θεφδσξνο Παπαδφπνπιινο (επηκέιεηα-πξφινγνο), Δλσηηθφλ δεκνςήθηζκα, ηφκ. 1-2, 

Λεπθσζία 2003. 

______ (επηκ.), Ζ δηνξγάλσζηο ηνπ Δζληθνχ θηλήκαηνο 1901-1931, Λεπθσζία 2009. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



532 
 

Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, «Σα ηέιε ηεο δσήο ηνπ Νηθνιάνπ Καηαιάλνπ. Γχν αλέθδνηεο 

επηζηνιέο ηνπ Εήλσλνο Υξ. ψδνπ θαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Κπξίιινπ Γ΄», 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθψλ πνπδψλ, Γ΄ (1996), 

ζζ. 181-189. 

_____, Ζ Κχπξνο θαη νη Βαιθαληθνί πφιεκνη. πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνχ 

εζεινληηζκνχ, Λεπθσζία 1997. 

_____, Φαεηλφλ ζεκείνλ αηπρνχο πνιέκνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν ηνπ 1897, Λεπθσζία 2001. 

_____, «Σν θππξηαθφ ελσηηθφ αίηεκα αλάκεζα ζηε «ζήξα ησλ ηδαληθψλ» θαη ηελ 

«πξαγκαηηθή πνιηηηθή». Γχν εθζέζεηο ηνπ Ησάλλε Γελλαδίνπ», Δπεηεξίδα ηνπ 

Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, XXVΗΗ (2001), ζζ. 273-307. 

_____, «Υξηζηφδνπινο ψδνο. Μηα κεγάιε κνξθή ηεο Νεψηεξεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο» 

έλζεην Υξνληθφ ηεο εθ. Πνιίηεο, ηεχρ. 80, Λεπθσζία 8 Γεθεκβξίνπ 2002. 

_____, «Κχπξνο 1909-1922. Ζ “πνιηηηθή θξίζε” ηνπ 1912», Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 

1770-2000, ηφκ. 6, Αζήλα 2003, ζζ. 298-301. 

_____, «Πηπρέο απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Νηθφιανπ Καηαιάλνπ ζηε Λεπθσζία (1893-

1921)», Δζλνγξαθηθά, 14 (Ναχπιην 2009), ζζ. 11-23. 

Γ.Υ. Παπαραξαιάκπνπο, «Απφ ηνπο πξψηνπο αγψλαο ελαληίνλ ηεο Αγγινθξαηίαο», 

Κππξηαθαί πνπδαί, ηφκ. ΜΒ΄, 1978, Λεπθσζία 1978, ζζ.159-161.   

Γηάλλεο Π. Πηθξφο, Ο Βεληδέινο θαη ην Κππξηαθφ, Αζήλα 1980. 

Γεψξγηνο Πξνδξφκνπ, Ζ ίδξπζε ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν 

πξηλ θαη κεηά ηελ ίδξπζε, Λεπθσζία 2000. 

Πξφδξνκνο Γ. Πξνδξφκνπ, Κχπξηνη πνιηηεπηέο, 1878-1950, Κνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

θαη πνιηηηθή ειίη, Λεπθσζία 2010. 

Βαζίιεο Πξσηνπαπάο, Δθινγηθή ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, Πνιηηεπηέο, θφκκαηα θαη εθινγέο ζηελ 

Αγγινθξαηία 1878-1960, Αζήλα 2012. 

Υάηληο Α. Ρίρηεξ, Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ, ηφκνο πξψηνο (1878-1949), Αζήλα 2007. 

Κπξηαθφο Παχινπ Ρσζζίδεο, Αξραί θαη Καηεχζπλζηο ηεο θππξηαθήο πνιηηηθήο, Λεπθσζία 

1921. 

____, Ζ πνιηηηθή ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο, Βάζεηο-θνπνί-Σαθηηθή, Ακκφρσζηνο 1925. 

Αλδξέαο Κ. νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνχ ηχπνπ, πεξίνδνη Α-Γ, 1878-

1931, ηφκνη Α-Γ, Λεπθσζία 1995-2006. 

Πέηξνο ηπιηαλνχ, Σν θίλεκα ηνπ Οθηψβξε ηνπ 1931 ζηελ Κχπξν, Λεπθσζία 1984. 

Υξηζηφδνπινο Σδηαπνχξαο, «Σν ηξαγνχδη ησλ Υαζακπνπιηψλ», Λάξλαθα 1896. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



533 
 

Αλδξέαο Σειιπξίδεο, «Ζ ηζηνξία ηεο αθξίδαο ζηελ Κχπξν», Κππξηαθαί πνπδαί, ΝΣ 

(1992), ζζ. 85-127. 

Μαθάξηνο Σειιπξίδεο, «Αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα Κχπξνπ (1900-1910)» Δπεηεξίδα 

Κέληξνπ Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 10, Λεπθσζία 2013, ζζ. 337-444. 

Λνΐδνο Φηιίππνπ, «Υξηζηφδνπινο ψδνο», πεξ. Πάθνο, ρξ. Ζ΄, ηεχρ. 4-6 (Ηνχληνο 1943), 

ζζ. 60-65 θαη ηεχρ. 7-9 (επηέκβξηνο 1943), ζζ. 104-112. 

Γεψξγηνο . Φξαγθνχδεο, Ηζηνξία ηνπ Αξρηεπηζθνπηθνχ δεηήκαηνο Κχπξνπ (1900-1910), 

Αιεμάλδξεηα 1911. 

Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο, Ζ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ δεκφζηνπ γπκλαζίνπ ζηελ Κχπξν (1893), 

αλαδεηήζεηο, ζέζεηο θαη αληηζέζεηο, Λεπθσζία 1997. 

Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Σν Κππξηαθφ Εήηεκα 1878-1960: πληαγκαηηθή πηπρή, Αζήλα 

1998. 

Π. Υαηδεκάξθνπ, «Απνκλεκνλεχκαηα ή απηνβηνγξαθία Νηθνιάνπ Καηαιάλνπ», 

Κππξηαθαί πνπδαί, ΜΓ΄ (1979), Λεπθσζία 1980, ζζ. 197-259. 

Ησζήθ Σνχξλεξ Υάηζηλζνλ θαη ηάλιευ Φίζηεξ, Σα απφ 1878 κέρξη 1906 λνκνζεηήκαηα 

ηεο Κχπξνπ, ειιεληθφ θείκελν Η. Οηθνλνκίδνπ θαη Γ. Γ. Γεκεηξηάδνπ, Λεπθσζία 

1913. 

Υξηζηίλα-Έβειπλ Υξηζηνδνπιίδνπ, «Ζ Κππξηαθή Πξεζβεία ζηε πλδηάζθεςε ηεο 

Δηξήλεο, 1918-1920», Γηψξγνο Καδακίαο θαη Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ (επ.), Ο 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε Κχπξνο, Αζήλα 2008, ζζ. 129-153. 

Νίθνο Υξηζηνδνχινπ, Σν αξρηεπηζθνπηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαηά ηα έηε 1900-1910, 

Λεπθσζία 1999. 

Υξχζαλζνο Υξπζάλζνπ, Γηαβφεηεο πκκνξίεο, Ζ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο, Δλζχκηνλ 4, 

Λεπθσζία 2011. 

Doros Alastos, Cyprus in History. A Survey of 5000 years, Λνλδίλν 1976. 

Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, “The British Occupation of Egypt from 1882”, A. Porter 

(ed.), The Oxford History of the British Empire, vol. III, The nineteenth Century, 

Ομθφξδε 1999, ζζ. 651-664. 

Joseph Attard, Britain and Malta, The Story of an Era, Μάιηα 1988. 

Piers Brendon, The Decline and Fall of the British Empire 1781-1997, Λνλδίλν 2007. 

Nicholas Canny (επ.), The Oxford History of the British Empire: Volume I: The Origins of 

Empire: British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century, 

Ομθφξδε 1998. 

Anne Cavendish (επ.), Cyprus 1878. The Journal of Sir Garnet Wolseley, Λεπθσζία 1991. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



534 
 

Census of Population and Agriculture, 1946. Tables, Λνλδίλν 1949. 

Colonial Office, Return showing the Constitution of the Executive in each colony, and, in 

the colonies having representative assemblies, the numbers of members, the 

number of electors, and the qualifications requisite for members and for electors, 

Λνλδίλν 1889. 

Stavros T. Constantinou, «Evolution of the population centres of Cyprus, 1878-1960», 

Ησάλλεο Θενραξίδεο (επ.), Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ δηεζλνχο θππξνινγηθνχ ζπλεδξίνπ 

(Λεπθσζία, 16-20 Απξηιίνπ 1996), ηφκνο Γ΄, Νεφηεξν Σκήκα, Λεπθσζία 2001, ζζ. 

187-222. 

Don Cook, The Long Fuse. How England Lost the American Colonies, 1760-1785, Νέα 

Τφξθε 1995. 

Copy of a Despatch dated March 10
th

, 1882, from the Secretary of State for the colonies to 

the High Commissioner of Cyprus on the Constitution and Functions of a New 

Legislative Council, April 1882, C.3211, Λνλδίλν 1882. 

Correspondence respecting complaints made against the Government of Cyprus, Cyprus 

no.2 (1879), C. 2324, Λνλδίλν 1879. 

Correspondence Respecting the Affairs of Cyprus, C. 2930, Λνλδίλν 1881. 

Francois Crouzet, H θππξηαθή δηέλεμε 1946-1959, κεηάθξαζε Αξηζηνηέιεο Φξπδάο, ηφκ. 

Α΄, Αζήλα 2011. 

Cyprus Ordinances 1878-1883, ρ.ρ., 

Cyprus, Correspondence Relating to the Affairs and Finances of Cyprus, C. 5523, Λνλδίλν 

1888. 

Cyprus, Correspondence relating to the affairs of Cyprus, Cd. 3996, Λνλδίλν 1908. 

Cyprus, Correspondence relating to the new Legislative Council, C. 3791, 1883. 

Cyprus, Further Correspondence Respecting the Affairs of Cyprus, C. 3384, Λνλδίλν 

1882. 

Cyprus, Further Correspondence relating to the Affairs and Finances of Cyprus, C.5812, 

Λνλδίλν 1889. 

Cyprus. Memorial from the Greek Elected Members of the Legislative Council together 

with the Reply returned by the Secretary of State for the Colonies, Λνλδίλν 1930. 

Cyprus, No 1. (1879), Correspondence respecting the Island of Cyprus, C. 2229, Λνλδίλν 

1879. 

Cyprus, No. 4 (1879), Ordinances passed by the Legislative Council of Cyprus: No. VI, 

1878 and Nos. VIII and XVI, 1879, C. 2351, Λνλδίλν 1879. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



535 
 

Cyprus. Papers relating to the Constitution of a New Legislative Council, C.3791, Λνλδίλν 

1883. 

Cyprus. Report by Her Majesty’s High Commissioner for the Year 1879. 

Cyprus, Report and General Abstracts of the Census of 1901, Λεπθσζία (1902). 

Cyprus, Report and General Abstracts of the Census of 1911, Λνλδίλν 1912. 

Cyprus, Report and General Abstracts of the Census of 1921, Λνλδίλν 1922. 

Cyprus. Report by Her Majesty’s High Commissioner for the year 1891-92, Λνλδίλν 1893. 

Evros I. Demetriades, «The Population of Cyprus during the British Rule, 1878-1960»,  

Ησάλλεο Θενραξίδεο (επ.), Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ δηεζλνχο θππξνινγηθνχ ζπλεδξίνπ 

(Λεπθσζία, 16-20 Απξηιίνπ 1996), ηφκνο Γ΄, Νεφηεξν Σκήκα, Λεπθσζία 2001, ζζ. 

169-186. 

Donald Denoon-Marivic Wyndham, “Australia and the Western Pacific”, A. Porter (ed.), 

The Oxford History of the British Empire, vol. III, The nineteenth Century, 

Ομθφξδε 1999, ζζ. 546-572. 

Edouard Driault, Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα απφ ηηο αξρέο ηνπ έσο ηε πλζήθε ησλ εβξψλ, 

κέξνο Α΄, κεηάθξαζε Λίλα ηακαηηάδε, Αζήλα 1997. 

Hugh Edward Egerton, A Short History of British Colonial Policy, Λνλδίλν 1897. 

_____, Causes and Character of the American Revolution, Ομθφξδε 1931. 

William Eton, Authentic Materials for a history of the Principality of Malta, Λνλδίλν 

1805. 

David Fitzpatrick, “Ireland and the Empire”, A. Porter (ed.), The Oxford History of the 

British Empire, vol. III, The nineteenth Century, Ομθφξδε 1999, ζζ. 497-505. 

George Frangoudes, A Self-Government for Cyprus, Αζήλα 1933. 

Ahmet C. Gazioglu, The Turks in Cyprus. A Province of the Ottoman Empire (1571-1878), 

Λνλδίλν 1990. 

George S. Georghallides, “Churchill’s 1907 visit to Cyprus: A political analysis”, Δπεηεξίο 

ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ΗΗΗ, 1969-1970, Λεπθσζία 1970, ζζ. 167-

220. 

_____, «The Commutation of Cyprus’s Payment of the Turkish Debt Charge», Δπεηεξίο 

ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, IV, 1970-1971, Λεπθσζία 1971, ζζ. 379-

415. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



536 
 

_____, A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926, with a survey of the 

foundations of British rule, Λεπθσζία 1979. 

_____, Cyprus and the Governorship of Sir Ronald Storrs: The Causes of the 1931 Crisis, 

Λεπθσζία 1985.    

_____, Cyprus, British Imperialism and Governor Sir Ronald Storrs, Λεπθσζία 1988. 

Henry Freddo (Δηζ.–Δπηκ.), Maltese Political Development 1798-1964, Μάιηα 1993. 

Constance Frederica Gordon-Cumming, “The Locust War in Cyprus”, Nineteenth Century, 

ηφκ. 14, 1883, ζζ. 300-316. 

J. Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, επαλέθδνζε, Νέα Τφξθε 1972. 

P. E. H. Hair θαη Robin Law, “The English in Western Africa to 1700”, N. Canny (επ.), 

The Oxford History of the British Empire: Volume I: The Origins of Empire: British 

Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century, Ομθφξδε 1998, ζζ. 

241-263. 

Hansard Parliamentary Debates, House of Commons: vol. 244 (1879), vol. 252 (1880), 

vol. 298 (1885), vol. 5 (1892), vol. 31 (1895), vol. 45 (1897), vol. 75 (1899), vol. 

108 (1902), vol. 169 (1907). 

C. S. S. Higham, History of the British Empire, Λνλδίλν 1934. 

Sir George Hill, A History of Cyprus, ηφκ. IV, The Ottoman province: the British colony, 

1571-1948, Cambridge 1952. 

Robert Holland – Diana Markides, Οη Βξεηαλνί θαη νη Έιιελεο. Αγψλεο εμνπζίαο ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην, 1850-1960, Αζήλα 2011. 

Lawrence James, The Rise and Fall of the British Empire, Μεγάιε Βξεηαλία 1994. 

Charles Jeffries, The Colonial Office, Λνλδίλν 1956. 

M. Ch. Kareklas, The Criminal Activities of the Hassanpoulia, Λεπθσζία 1938. 

Rolandos Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus during the second half of the 

nineteenth century, Λεπθσζία 1996. 

Yiannos Katsourides, The History of the Communist Party in Cyprus. Colonialism, Class 

and the Cypriot Left, Λνλδίλν 2014. 

D. L. Keir, The Constitutional History of Modern Britain 1485-1937, Λνλδίλν 1938. 

W. P. M. Kennedy (επ.), Statutes, Treaties and Documents of the Canadian Constitution 

1713-1929, Ομθφξδε 
2
1930. 

_____, The Constitution of Canada, 1534-1937: An Introduction to Its Development, Law 

and Custom, Λνλδίλν
2
 1938. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



537 
 

John T. A. Koumoulides, «Cyprus, the Enosis Struggle and Greece: Sir John Stavridi and 

the British Offer of 1915», Journal of Modern Hellenism, αξ. 4, Νέα Τφξθε 1987, 

ζζ. 93-119 θαη αξ. 5, Νέα Τφξθε 1988, ζζ. 85-121. 

Stanley Kyriakides, Constitutionalism and Crisis Government, Φηιαδέιθεηα 1968. 

Dwight E. Lee, Great Britain and the Cyprus Convention policy of 1878, Cambridge 1934.  

Philippa Levine, The British Empire. Sunrise to Sunset, Μεγάιε Βξεηαλία 2007. 

Bernard Lewis, Ζ αλάδπζε ηεο χγρξνλεο Σνπξθίαο, κεηάθξαζε Π. Κσλζηαληέαο, Αζήλα 

2001. 

C. P. Lucas, Lord Durham’s Report on the Affairs of British North America, Ομθφξδε 

1912 

_____, The Beginnings of English Overseas Enterprise, Ομθφξδε 1917. 

Frederick Madden and David Fieldhouse (eds), Settler Self-Government, 1840-1900. The 

Development of Representative and Responsible Government, vol. IV, ΖΠΑ 1990. 

_____, The Dependent Empire and Ireland 1840-1900, Advance and Retreat in 

Representative Self-Government, vol. V, Νέα Τφξθε 1991. 

Diana Markides & G. S. Georghallides, “British Attitudes to Constitution-Making in Post-

1931 Cyprus”, Journal of Modern Greek Studies, ηφκ. 13, αξ. 1, Μάηνο 1995, ζζ. 

63-81. 

Diana Markides, Sendall in Cyprus 1892-1898. A Governor in bondage, Λεπθσζία 2014. 

John A. R. Marriot, English Political Institutions, An Introductory Study, Ομθφξδε
4 
1938. 

P. J. Marshall, “1783-1870: An Expanding Empire”, P. J. Marshall (επ.), The Cambridge 

Illustrated History of the British Empire, Cambridge 1996, ζζ. 24-51. 

«Memorandum by Mr. Reilly on Courts of Justice, Alterations of Law, and other matters, 

16-8-1878», Confidential Correspondence Relating to the Island of Cyprus 1878, 

Printed for the use of the Foreign Office, Αχγνπζηνο 1878. 

W. H. Mercher and A.E. Collins, The Colonial Office List for 1899, Λνλδίλν ρρ. 

Arthur Mills, Colonial Constitutions: An Outline of the Constitutional History and Existing 

Government of the British Dependencies, Λνλδίλν 1856. 

Robin J. Moore, “Imperial India, 1858-1914”, A. Porter (ed.), The Oxford History of the 

British Empire, vol. III, The nineteenth Century, Ομθφξδε 1999, ζζ. 422-446. 

Philip D. Morgan, “The Black Experience in the British Empire, 1680-1810”, P. Marshall 

(επ.), The Oxford History of the British Empire, vol. II. The Eighteenth Century, 

Ομθφξδε 1998, ζζ. 465-485. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



538 
 

Tabitha Morgan, Sweet and Bitter Island. A History of the British in Cyprus, Λνλδίλν 

2010. 

Altay Nevzat, Nationalism amongst the Turks of Cyprus: The first wave, Oulu 2005. 

Colin Newbury, «Great Britain and the Partition of Africa, 1870-1914», A. Porter (ed.), 

The Oxford History of the British Empire, vol. III, The nineteenth Century, 

Ομθφξδε 1999, ζζ. 624-650. 

C. W. Orr, Cyprus under British Rule, Λνλδίλν 1918. 

Neoptolemos Paschalis, Facts and Figures about Cyprus. A reliable exposition of the 

problems connected with the island, Λνλδίλν 1902.  

Adamantia Pollis, «Intergroup Conflict and British Colonial Policy: The case of Cyprus», 

Comparative Politics, ηφκ. 5, αξ. 4 (Ηνχιηνο 1973), ζει. 575-599.    

Andrew Porter (ed.), The Oxford History of the British Empire, vol. III, The nineteenth 

Century, Ομθφξδε 1999. 

_____, «Introduction: Britain and the Empire in the Nineteenth Century», A. Porter (ed.), 

The Oxford History of the British Empire, vol. III, The nineteenth Century, 

Ομθφξδε 1999, ζζ. 1-30. 

C. W. Prosser and M. Sharp, A Short Constitutional History of England, Μεγάιε Βξεηαλία 

1938. 

Tapan Raychaudhuri, “British Rule in India: An assessment”, P.J. Marshall, The 

Cambridge Illustrated History of the British Empire, Cambridge 1996, ζζ. 357-

369. 

“Report by the Queen’s Advocate (W. R. Collyer), “1. The History, Constitution, 

Privileges and Powers of the Central and Local Medjlissi Idares”, Nicosia 4
th

 June 

1888”, Further Correspondence relating to Affairs and Finances of Cyprus, C. 

6003, Λνλδίλν 1890. 

Report on the Census of Cyprus, 1881, with Appendix, Λνλδίλν 1884. 

Report on the Census of Cyprus, taken 6
th

 April 1891, Λνλδίλν 1893. 

Reports and General Abstracts of the Census of 1931, Taken on April 27-28 April, 1931, 

Λεπθσζία 1932. 

A. R. Savile, Cyprus, Λνλδίλν 1878. 

Stanford J. Shaw, “The origins of representative government in the Ottoman Empire: An 

introduction to the provincial councils, 1839-1876”, R. Bayly Winder (ed.), Near 

Eastern Round Table 1967-1968, Νέα Τφξθε 1969, ζζ. 53-142. 

Rodney Shirley, Kitchener’s survey of Cyprus: 1878-1883: The first full triangulated 

survey and mapping of the island, Λεπθσζία 2001. 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης



539 
 

Ian K. Steele, “The Anointed, the Appointed, and the Elected: Governance of the British 

Empire, 1689-1784”, P. J. Marshall (επ.), The Oxford History of the British Empire, 

vol. II. The Eighteenth Century, Ομθφξδε 1998, ζζ. 105-127.  

A. J. Stockwell, “Power, Authority, and Freedom”, P. J. Marshall (επ.), The Cambridge 

Illustrated History of the British Empire, Cambridge 1996, ζζ. 147-184. 

Sir Ronald Storrs, Orientations, Λνλδίλν 1937. 

B. J. Surridge, A survey of rural life in Cyprus, Λεπθσζία 1930. 

Christos A. Theodoulou, «The 1915 British Offer of Cyprus to Greece in the Light of the 

War in the Balkans», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, ηφκ. IV, 

Λεπθσζία 1971, ζζ. 417-430. 

TURKEY: Correspondence relating to the Island of Cyprus. Part 1. 1878-1879, Λνλδίλν 

1879. 

Richard Walter, John Hely-Hutchinson Donoughmore, Ceylon: Report of the Special 

Commission on the Constitution, Cmd. 3131, Λνλδίλν 1928. 

Martin Wight, The Development of the Legislative Council 1606-1945, Λνλδίλν 1948. 

Chris M. Woodhouse, «The Offer of Cyprus: 1915», Greece and Great Britain during 

World War I, Θεζζαινλίθε 1985, ζζ. 77-97. 

William Harrison Woodward, An Outline History of the British Empire from 1500 to 1932, 

Cambridge 1939. 

_____, A Short History of the Expansion of the British Empire 1500-1930, Cambridge 

1952. 

D. M. Young, The Colonial Office in the Early Nineteenth Century, Μεγάιε Βξεηαλία 

1961. 

 

 

 

 

 

 

 

Χρ
ίστ
ος

 Κ.
 Κυ
ρια
κίδ
ης




