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Η Αγγλική απάντηση στο Ενωτικό Υπόμνημα του

1925

Κώστας

Την 4ην Δεκεμβρίου

z.

Γιαννός

τα Ελληνικά

aπάντησιν γνωστοποιηθή προς τους

μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου της

υπογράψαντας ότι, ως ήδη γvωρίζουσι

1925

Κύπρου έστειλαν στον Άγγλο Υπουργό

καλώς, το ζήτημα της ενώσεως της

των Αποικιών Υπόμνημα, με το οποίο

Κύπρου μετά της Ελλάδας τελειωτικώς

έκαναν έκκληση για την Ένωση της

εκλείσθη και δεν δύναται να επανανοι

Κύπρου με την Ελλάδα. Αν αυτό δεν

γή, και ότι:

ήταν δυνατό, ζητούσαν περισσότερες

1

εξουσίες αυτοδιοικήσεως. Στο υπόμνη

ντες την παρούσαν των αίτησιν, φαίνε

μα αυτό, ο Υπουργός Αποικιών έστειλε

ται ότι ελησμόνησαν ότι η Κύπρος τώρα

δια του Κυβερνήτου της Κύπρου, την

εκηρύχθη Αποικία του Στέμματος και

ακόλουθη απάντηση, όπως αυτή δημο

απέβλεψαν τόσον ελαφρώς προς το

σιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

πνεύμα του σοβαρού όρκου πίστεως

της

προς την Α.Μ. τον Βασιλέα,

Λευκωσίας

Φεβρουαρίου
Γραφείον

ημερομηνίας

1926

(αρ. φύλλου

Αποικιακού

Κύπρου. Αρ.

27
1205).

Γραμματέως

924/25, 23

Φεβρουαρίου

1926

Μετά λύπης παρατηρεί ότι υποβάλο

τον οποί

ον είς έκαστος εκ τούτων έλαβε κατά
την

έναρξιν

του

Νομοθετικού

Συμβουλίου την 6ην Νοεμβρίου

2.

1925.

Πρέπει να προσθέσω ότι ο Υπουργός

Κύριοι, Αναφερόμενος εις το γράμμα

των Αποικιών, επί πλέον πληροφορεί

σας

με

σχετικώς με την αίτησιν δι' ευρυτέρας

έγκλειστον υπόμνημα απευθυνόμενον

εξουσίας να εξετάση μετά συμαπαθεί

προς

των

ας την επιθυμίαν των κατοίκων της

μη

Αποικίας δια μεγαλύτερον μέρος εις

της 4ης
τον

Αποικιών

Δεκεμβρίου

έντιμον
εκ

Υπουργόν

μέρους

Μωαμεθανικών

1925

των

του

την διοίκησιν των υποθέσεών της, δεν

Νομοθετικού Συμβουλίου, ποιουμένων

νομίζει ότι η Κύπρος έφθασεν ακόμη

έκκλησιν

της

εις τοιούτον βαθμόν πολιτικής αναπτύ

υπέρ

μελών

της

ενώσεως

Κύπρου μετά της Ελλάδος, η τούτου μη

ξεως, οία θα εδικαιολόγει προς το

επιτυγχανομένου, υπέρ παροχής πρισ

παρόν την παραχώρησιν μεγαλυτέρων

σοτέρων εξουσιών αυτοδιοικήσεως,

συνταγματικών εξουσιών.

έχω εντολήν του Κυβερνήτου να σας

Έχω την τιμήν να διατελώ Κύιροι,

πληροφορήσω ότι το υπόμνημα δεό

ευπειθής υμών θεράπων

ντως διεβιβάσθη προς τον Υπουργόν
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των Αποικιών, όστις επιθυμεί όπως εις

Αποικιακός Γραμματεύς

