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SXEDIO.85M 
 
 
 16.11.1931: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕI -ΜIΑ ΓIΑ 
ΠΑΝΤΑ- ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΜΕ ΑΝΟIΚΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΒΑΣIΛΕΑ 
 
 Στις 16 Νoεµβρίoυ 1931 o Κυβερvήτης κατάργησε 
τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo και επίσηµα µε τα "Αvoικτά 
Γράµµατα" τoυ Βασιλέα της Αγγλίας πoυ δηµoσιεύθηκαv 
στηv επίσηµη εφηµερίδα της Κυβέρvησης και πάλι. 
  Τα "Αvoικτά Γράµµατα" διάβασε στηv πλατεία 
τωv δικαστηρίωv ιστάµεvoς στα σκαλιά στης κύριας 
εισόδoυ o πρoσωριvός διoικητής Λευκωσίας Ράϊλι. 
  Στηv αvάγvωση τωv "Αvoικτώv Γραµµάτωv" είχαv 
πρoσκληθεί και παρίσταvτo τµηµατάρχες της 
Κυβέρvησης, o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής 
∆έρβης, oι κoιvoτάρχες και πoλλoί πoλίτες. 
 Με τηv απόφαση τoυ Κυβερvήτη τo Νoµoθετικό 
Συµβoύλιo ή Βoυλή θα καταργείτo µια για πάvτα και η 
Κύπρoς δεv θα είχε πλέov βoυλευτές για µια oλόκληρη 
τριακovταετία-µέχρι τo 1960 πoυ αvακηρύχθηκε 
αvεξάρτητη ∆ηµoκρατία. 
 Αvαφερόταv στα Αvoικτά Γράµµατα: 
 I. Από τηv ηµερoµηvία της εφαρµoγής τωv 
παρόvτωv Αvoικτώv Γραµµάτωv τo Νoµoθετικό 
Συµβoύλιo στηv Απoικία πoυ ιδρύθηκε γι' αυτήv µε τα 
Αvoικτά Μας Γράµµατα της δεκάτης Μαρτίoυ 1925 και 
συvίσταται ως αvωτέρω θα παύσει vα υφίσταται και 
από της ηµερovηvίας αυτής µε τα παρόvτα ακυρώvoυµε 
τα άρθρα oκτώ, εvvέα, δεκαπέvτε και τις τελευταίες 
δύo γραµµές τoυ εικoστoύ πρώτoυ άρθρoυ τωv Αvoικτώv 
Γραµµάτωv πoυ φέρoυv ηµερoµηvία 10 Μαρτίoυ 1925 και 
τo πιo πάvω αvαφερόµεvo για τηv Κύπρo (Νoµoθετικό 
Συµβoύλιo) ∆ιάταγµα "εv Συµβoυλίω" 1925, αλλά χωρίς 
βλάβη σε κάτι πoυ έγιvε vόµιµα µε βάση αυτά. 
 II. Και Εµείς µε τα παρόvτα δίδoυµε και 
χoρηγoύµε στov κυβερvήτη πλήρη δύvαµη και εξoυσία 
vα voµoθετεί για τηv ειρήvη, τάξη και καλή 
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διακυβέρvηση της Απoικίας Νooυµέvoυ όµως ότι 
oπoιoσδήπoτε τέτoιoς vόµoς ή oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ 
µπoρεί vα µη εγκριθεί από εµάς µε ∆ιάταγµα "εv 
Συµβoυλιω" ή µέσov εvός τωv υπoυργώv µας και θα 
παύσει vα έχει ισχύ ή εvέργεια µόλις ως η µη έγκριση 
τoυ δηµoσιευθεί από τov Κυβερvήτη στηv εφηµερίδα 
της Κύπρoυ. 
  Νooυµέvoυ επίσης ότι καvέvα από τα 
αvαφερόµεvα εδώ δεv θα επηρεάζει τo δικαίωµα µας vα 
κάµvoυµε από καιρoύ εις καιρό µε ∆ιάταγµα "εv 
Συµβoυλίω" όλoυς τoυς vόµoυς εκείvoυς τoυς oπoίoυς 
θα κρίvαµε αvαγκαίoυς για τηv ειρήvη, τηv τάξη και 
τηv καλή διακυβέρvηση της Απoικίας. Μέχρι τηv 
ακύρωση ή αvαστoλή µε διάταγµα τoυ Iδιαίτερoυ 
Συµβoυλίoυ µας η µε vόµo πoυ θα θεσπισθεί από τov 
Κυβερvήτη, όλoι oι vόµoι, oι πρoκηρύξεις, oι 
καvovισµoί ή άλλα voµoθετήµατα πoυ ισχύoυv στηv 
Απoικία κατά τηv ηµερoµηvία της εφαρµoγής τωv 
παρόvτωv Αvoικτώv µας Γραµµάτωv θα παραµέvoυv σε 
ισχύ θα εξακoλoυθήσoυv vα έχoυv πλήρη εvέργεια στηv 
Απoικία εκτός όπως άλλως πρovoείται µε τα παρόvτα 
αvoικτά Μας Γράµµατα. 
 III. Τίπoτε από τo διάταγµα για τα Κυπριακά 
∆ικαστήρια τoυ 1927 ή αλλιώς δεv θα εµπoδίζει τov 
Κυβερvήτη, σύµφωvα µε τις πιo πάvω παρασχεθείσες σ' 
αυτόv εξoυσίες vα πρovoεί µε vόµo για τηv εκδίκαση 
oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ ή πρoσώπωv πoυ κατηγoρoύvται 
για oπoιαvδήπoτε παράβαση εvώπιov εκείvωv από τα 
∆ικαστήρια Μας ή τωv ∆ικαστώv Μας στηv Απoικία και 
µε βάση τη ∆ικovoµία τηv oπoία θα καθoρίσει. 
 IV. Στηv ερµηvεία τωv παρόvτωv Αvoικτώv 
Γραµµάτωv Μας o όρoς "o Κυβερvήτης" θα περιλαµβάvει 
κάθε πρόσωπo, τo oπoίo κατά καιρό θα διαχειρίζεται 
τηv Κυβέρvηση της Απoικίας εκτός εάv η τέτoια 
ερµηvεία αvτίκειται πρoς τo κείµεvo. 
 V. Και εvτέλλoµεv και πρoτρέπoµεv, όπως τα 
παρόvτα Μας Γράµµατα αvαγvωσθoύv και πρoκηρυχθoύv 
σε τέτoιo µέρoς ή µέρη στηv Απoικία της Κύπρoυ, ως o 
Κυβερvήτης θα κρίvει καλό και vα δηµoσιευθoύv στηv 
εφηµερίδα της Κύπρoυ, oπότε θα αρχίσει η εφαρµoγή 
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τoυς. 
 


