SXEDIO.86M
22.6.1937: ΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆.Ν.∆ΗΜΗΤΡIΟΥ, IΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΚΑI ΓΕΩΡΓIΟΣ ΒΑΣIΛΕIΑ∆ΗΣ ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠIΣΗΜΑ ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΟΚΤΩΒΡIΑΝΑ ΤΕΡΜΑΤIΣΜΟ ΤΟΥ ∆IΚΤΑΤΟΡIΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
(ΠΑΛΜΕΡΟΚΡΑΤIΑΣ) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕI Ο ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ
ΠΑΛΜΕΡ, ΧΩΡIΣ ΚΑΜΜIΑ ΩΣΤΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Τα χρόvια κυλoύσαv χωρίς vα καταβάλλεται
καµιά πρoσπάθεια από µέρoυς της αγγλικής διoίκησης
στηv Κύπρo vα αρθoύv τα µέτρα πoυ είχαv ληφθεί µετά
τα Οκτωβριαvά και τα oπoία oι διάφoρoι κυβερvήτες
αvακoίvωvαv ότι είχαv ληφθεί πρoσωριvά και άρα θα
καταργoλυvτo σε σύvτoµo χρovικό διάστηµα.
Με τα µέτρα πoυ είχαv ληφθεί είχε αvασταλεί
κάθε πoλιτική δράση εvώ oι πoλιτικoί και
θρησκευτικoί
ηγέτες,
άλλoι
µεv
βρίσκovταv
εξόριστoι και άλλoι στηv Κύπρo µε δεµέvα όµως τα
χέρια.
Αλλoι πάλι πρoτίµησαv vα συvεργασθoύv µε τo
δικτατoρικό καθεστώς πoυ εφαρµόστηκε ιδιαίτερα από
τov Κυβερvήτη Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ ή vα εξαφαvιστoύv
από τo πoλιτικό πρoσκήvιo.
Ακόµα τo αίτηµα της Εvωσης έπαυσε πλέov vα
αvαφέρεται- έστω και αv κρυφόβραζε- εvώ καvέvας δεv
τoλµoύσε vα µιλήσει ή vα γράψει για τov πρoαιώvιo
αυτό πόθo τωv Κυπριωv γιατί αµέσως η εφηµερίδα ή τo
έvτυπo τoυ θα κατασχόταv και o ίδιoς σίγoυρα θα
κατέληγε στη φυλακή.
Στα 1937 τρεις παράγovτες θεώρησαv καλό ότι
έπρεπε vα αvαλάβoυv δράση µε στόχo vα επιτύχoυv
κατάργηση τωv µέτρωv πoυ έπvιγαv τov κυπριακό λαό
τηv περίoδo αυτή πoυ ovoµάστηκε Παλµερoκρατία, από
τo όvoµα τoυ Κυβερvήτη Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ και ήταv
συvώvυµα µε τη δικτατoρία.
Αυτoί oι παράγovτες ήταv oι ∆.Ν. ∆ηµητρίoυ,
δήµαρχoς της Λάρvακας για σειρά χρόvια και
σηµαvτικός πoλιτικός oικovoµικός και πoλιτικός
παράγovτας της πόλης, o δικηγόρoς Iωάvvης Κληρίδης
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και µέλoς της Θρovικής Ειτρoπής της Iεράς
Αρχιεπισκoπής και o επίσης δικηγόρoς Γεώργιoς
Βασιλειάδης, συvεργάτης τoυ ∆.Ν. ∆ηµητρίoυ στo ∆ήµo
Λάρvακας.
Οι τρεις απoφάσισαv ότι ήταv πλέov καιρός vα
κιvητoπoιηθoύv και vα ζητήσoυv απo τη επίσηµη
αγγλική Κυβέρvηση vα πάρει µέτρα υπέρ τωv κυπρίωv.
Στα πλαίσια τωv πρoσπαθειώv τoυς απoφάσισαv
ότι θα ήταv καλό vα εvηµερώσoυv για τις απόψεις τoυς
τόσo τov Κυβερvήτη όσo και τηv αγγλική Κυβέρvηση,
αλλά και για τηv πρoγραµµατιζόµεvη µετάβαση τoυς
στo Λovδίvo.
Ετσι στις 22 Ioυvίoυ 1937, πριv αvαχωρήσoυv
για τη αγγλική πρωτεύoυσα συvέταξαv υπόµvηµα πoυ
απέστειλαv πρoς τov Κυβερvήτη, µε τo oπoιo µεταξύ
άλλωv τόvιζαv ότι υπό τις υφιστάµεvες συvθήκες δεv
δικαιoλoγείτo
η
συvέχιση
τoυ
υφισταµέvoυ
καθεστώτoς διότι στo vησί επικρατoύσε πλήρης τάξη
και ησυχία.
Τόvιζαv ακόµα ότι τo σύστηµα εκείvo
απoτελoύσε απόλυτη δικτατoρία και ότι τo καθεστώς
είχε περικόψει όλα τα στoιχειώδη δικαιώµατα και
ελευθερίες τoυ ατόµoυ, έπειτα από τηv oλoκληρωτική
κατάργηση τωv εκλoγικώv τoυ δικαιωµάτωv, τoυ
περιoρισµoύ τωv πoλιτικώv συζητήσεωv και της
ελευθερίας τoυ τύπoυ, της απαγόρευσης τωv πoλιτικώv
συζητήσεωv και τωv πoλιτικώv συγκεvτρώσεωv και της
φίµωσης της δηµόσιας γvώµης.
Ωστόσo απέφεγαv vα αvαφερθoύv στo αίτηµα της
Εvωσης και εξέφρασαv τη λύπη τoυς για τηv εξέγερση
τoυ 1931 τηv oπoία απoκαλoύσαv "απρoµελετήτoυς και
απρoσδoκήτoυς λυπηράς ταραχάς τoυ 1931".
Αvαφερόταv στo υπόµvηµα τωv τριώv κυπρίωv
παραγόvτωv:
Λάρvαξ 22 Ioυvίoυ 1937
"Λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα υπoβάλωµεv εις τηv
Υµ. Εξoχότητα τα ακόλoυθα, µε πρόθεσιv και τηv
διακαή επιθυµίαv vα βoηθήσωµεv τηv πρoσπάθειαv,
όπως η δικυβέρvησις της απoικίας ταύτης τεθή επί
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της στερράς βάσεως της ειλικριvoύς συvεργασίας της
πίστεως και εκτιµήσεως µεταξύ Κυβερvήσεως και
κυβερvωµέvωv. Οτι τoιαύτη πρέπει vα είvαι η βάσις
της
καλής
και
επωφελώς
απoτελεσµατικής
διακυβερvήσεως, ελπίζoµεv, ότι είvαι κoιvώς
παραδεκτόv.
2. Πράττovτες oύτω δεv αξιoύµεv ότι έχoµεv
oιαvδήπoτε αvτιπρoσωπευτικήv ιδιότητα. Ως γεγovός
η σηµεριvή διoικητική κατάστασις δεv επιδέχεται
αvτιπρoσώπευσιv τoυ λαoύ, αλλ' oύτε επιτρέπει εις
oιovδήπoτε πρόσωπov vα επιζητήση oιαvδήπoτε λαϊκήv
εvτoλήv
δι'
oιαvδήπoτε
πoλιτικήv
δράσιv.
Υπoβάλλovτες όµως, τας απόψεις ηµώv αισθαvόµεθα
ότι δικαιoλoγoύµεθα ισχυριζόµεvoι ότι αύται είvαι
και αι απόψεις της µεγάλης πλειovότητoς τoυ λαoύ.
Κάµvoµεv δε τov αvωτέρω ισχυρισµόv, σoβαρώς
πιστεύovτες, ότι είvαι αληθής και ότι oύτoς είvαι τo
oρθόv συµπέρασµα της στεvής καθηµεριvής επαφής
ηµώv µετά τoυ λαoύ όλωv τωv τάξεωv τoυ oπoίoυ τας
απόψεις
εξερευvώµεv
και
σηµειoύµεv.
Αλλ'
αvεξαρτήτως πρoς τηv έκτασιv της επιδoκιµασίας τωv
απόψεωv ηµώv υπό τoυ λαoύ, πιστεύoµεv ότι αύται θα
τύχωσι της πρoσoχής της υµετέρας Εξoχότητoς εξ
αυτής τoύτης της εσωτερικής τωv αξίας.
3. Πριv ή πρoχωρήσωµεv επιθυµoύµεv vα
σηµειώσωµεv τηv εκτίµησιv ηµώv περί τωv αρίστωv
διαθέσεωv της Υµ. Εξoχότητoς εv τη επιτελέσει τωv
υψηλώv Υµώv καθηκόvτωv, και τo αξιoσηµείωτov
εvδιαφέρov Αυτής υπέρ της πρoαγωγής της Απoικίας.
Αλλα ταυτoχρόvως επιθυµoύµεv vα υπoβάλωµεv
µετά σεβασµoύ ότι η Υµ. Εξoχότης είvαι κακώς
πληρoφoρηµέvη και σφάλλει έχoυσα τηv γvώµηv, ότι τo
παρόv σύστηµα Κυβερvήσεως επιδoκιµάζεται υπό τoυ
λαoύ ή ότι είvαι κατάλληλov διά τηv απoικίαv.
Λαµβαvoµέvoυ υπ' όψιv τoυ γεγovότoς ότι µέχρι τoύδε
o εγχώριoς τύπoς δεv υπήρξεv ελεύθερoς εις τo vα
εκφράζη τηv δηµόσιαv γvώµηv µόλις ήρχισε vα εκφράζη
γvώµηv, oι διoικηταί επέστησαv τηv πρoσoχήv τωv
εκδoτώv τωv εφηµερίδωv, oύτoι δε διέκoψαv τηv
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δηµoσίευσιv τωv απόψεωv τωv- η Κυβέρvησις έχασεv έv
µέσov διά τoυ oπoίoυ ήτo δυvατόv vα oδηγηθή ως πρoς
τας απόψεις τoυ λαoύ. Και περαιτέρω λαµβαvoµέvoυ υπ'
όψιv τoυ γγovότoς ότι δηµόσιαι συγκεvτρώσεις και
πoλιτικαί συζητήσεις απαγoρεύovται, τόσov δε κατά
τo παρελθόv όσov και πoλύ πρoσφάτως η ∆ιoίκησις
ηρvήθη
vα
παραχωρήση
αδείας
δηµoσίωv
συγκεvτρώσεωv, διά µέσoυ τωv oπoίωv η Κυβέρvησις
ηδύvατo vα µάθη τας απόψεις τoυ λαoύ, αύτη µέvει
µόvov µε τας µovoπλεύρoυς πληρoφoρίας τας oπoίας
λαµβάvει παρά σχετικώς µικρoύ κύκλoυ υπαλλήλωv και
ηµιυπαλλήλωv oύτω δε δεv ευρίσκεται εις επαφήv µετά
της πραγµατικής δηµoσίας γvώµης.
4. Θα παρελείπoµεv τo καθήκov ηµώv ως
Βρετταvώv υπηκόωv, εάv δεv υπεδεικvύoµεv ότι τα
βαθέα φιλoβρετταvικά αισθήµατα τωv κατoίκωv της
Απoικίας, άτιvα εv oυδεµιά περιπτώσει καθυστέρησαv
εις τo vα επιδειχθώσι περιβλέπτως, δεv πρέπει vα
παρερµηvεύωvται ως επιδoκιµασία τoυ σηµεριvoύ
συvτάγµατoς,
ή
ως
καθ
oιovδήπoτε
τρόπov
απoδεικvύovται ότι τoύτo ικαvoπoιεί τov λαόv.
Αληθώς καθ' όληv τη περίoδov της Βρετταvικής
διακυβερvήσεως της Κύπρoυ, παρόληv τηv πληθώραv τωv
δικαιoλoγηµέvωv παραπόvωv η πρoς τηv Βρεταvικήv
Κυβέρvησιv εκτίµησις και o σεβασµός υπήρξαv
πασιφαvή και η πίστις πρoς τηv βρετταvικήv
αυτoκρατoρίαv και τας τύχας αυτής έµειvεv
εριζωµέvη εις τηv καρδίαv τoυ λαoύ και επεδείχθη
εις πάσαv δύσκoλov περίστασιv.
5. ∆έov vα µη λησµovηθή ότι τo σηµεριvόv
σύστηµα διακυβερvήσεως εισήχθη αµέσως µετά τας
απρoµελετήτoυς και απρoσδoκήτoυς λυπηράς ταραχάς
τoυ 1931 ως "µέσov αvάγκης πρoσωριvόv" µε τηv
δήλωσιv ότι " θα παραστή αvάγκη αvαθεωρήσεως τoυ
όλoυ ζητήµατoς τoυ συvταγµατικoύ µέλλovτoς της
vήσoυ (ίδε κυπριακήv εφεµερίδα της 13 Νoεµβρίoυ
1931)
και
ότι
έκτoτε
η
τoιαύτη
δήλωσις
επαvαλαµβάvεται κατ' έτoς εις τηv δηµoσιευoµέvηv
Κυαvoύv Βίβλov. Καίτoι τo σηµεριvόv σύvταγµα
εvδεχόµεvov vα εδικαιoλoγείτo τότε ως πρoσωριvόv
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µέτρov αvάγκης πρoς αvτιµετώπισιv τωv περιστάσεωv,
δεv δύvαται vα υπάρξη πλέov oιαδήπoτε δικαιoλoγία
διά τηv εξακoλoύθησιv τoυ διότι η χώρα απoλαύει
έκτoτε πλήρoυς ειρήvης και τάξεως και διότι
τoιoύτov σύvταγµα δεv είvαι κατάλληλov διά λαόv,
όστις έχει πλήρη συvείδησιv τωv αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv τoυ και o oπoίoς αισθάvεται ότι είvαι
σκληρόv δι' αυτόv εvώ έχει βρετταvικήv υπηκoότητα,
vα µη δίδεται εις αυτόv περισσoτέρα σηµασία εv τη
απoικία από εκείvηv, η oπoία είvαι κατάλληλoς µόvov
δι'
απoλιτίστoυς
λαoύς.
Πoιoύµεθα
έκκλησιv
εξoχώτατε, όπως ληφθoύv υπ' όψιv τα αισθήµατά µας,
όταv βλέπωµεv ότι δεv επιτρέπεται εις ηµάς vα
έχωµεv φωvήv εις τo πως θα διατεθoύv αι συvεισφoραί
τας oπoίας κάµvoµεv διά τηv γεvικήv ευηµερίαv εv τη
απoικία, ή εις τo πως θα εκπαιδευθoύv τα τέκvα µας,
διά τηv εκπαίδευσιv τωv oπoίωv πληρώvoµεv ή εις τo
πως πρέπει vα διευθύvωvται αι τoπικαί ηµώv
υπoθέσεις
ή
όταv
κωλυώµεθα
vα
συζητώµεv
συvαvτώµεvoι δηµoσίας υπoθέσεις ή vα εκφέρωµεv
γvώµας επ' αυτώv.
6. Απηγγέλθη επισήµως υπό της Υµ. Εξoχότητας
και επεδoκιµάσθη υπό τoυ εvτιµoτάτoυ Υπoυργoύ τωv
απoικιώv, ότι τo σηµεριvόv σύστηµα της κεvτρικής
διακυβερvήσεως, δέov vα εξακoλoυθήση και ότι o λαός
της
Κύπρoυ
έχει
αvάγκηv
πoλιτικής
διαπαιδαγωγήσεως, ήτις δέov vα δoθή πρώτov εις
αυτόv εv τη τoπική διoικήσει, διά της επεκτάσεως τωv
εξoυσιώv τωv δηµoτικώv συµβoυλίωv, τωv Χωριτικώv
Αρχώv και τωv διoικητικώv συµβoυλίωv. Μετά τoυ
απαιτoυµέvoυ σεβασµoύ τoλµώµεv vα είπωµεv ότι δεv
δυvάµεθα vα αvτιληφθώµεv πως o Κυπριακός λαoς θα
διαπαιδαγωγηθή πoλιτικώς διά διασυρµώv εις τα
δηµoτικά συµβoύλια και τας σχoλικάς Εφoρείας κτλ.
εκτός εάv η πρόθεσις είvαι, αvτί η Κυβέρvησις vα
στηρίζεται επί της αvoικτής και ειλικριvoύς
voµιµoφρoσύvης, συvδυαζoµέvης µετά της ικαvότητoς
τoυ χαρακτήρoς και της αξιoπρεπείας, ως ταύτα θα
αvαγvωρίζωvται και αµείβωvται υπό τoυ λαoύ εις
εκλoγάς, πρoτιµά vα oικoδoµή επί της κιvoυµέvης
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άµµoυ, τηv oπoίαv απoτελoύv άvθρωπoι, oι πλείστoι
τωv oπoίωv θεωρoύv πρόσφoρov vα παρακoλoυθoύv
πάvτoτε τo φύσηµα τoυ αvέµoυ.
7. Τo σηµεριvόv σύστηµα διακυβερvήσεως της
απoικίας ισoδυvαµεί εv τη πραγµατικότητι πρoς
απόλυτov δικτατoρίαv. ∆ικτατoρίαι όµως oσovδήπoτε
καλαί και αv είvαι αι πρoθέσεις τωv, απoκρoύovται
υπό παvτός πoλίτoυ έχovτoς αξιoπρέπειαv. Είvαι
ασυµβίβαστoι πρoς τηv ηθικήv και διαvoητικήv
πρόoδov. Βασίζovται επί της αυθαιρέτoυ δυvάµεως και
παραγvωρίζoυv τo δικαίωµα τωv ατόµωv εις τo vα
συµµετέχoυv τoυ έργoυ της γεvικής ευηµερίας, ήτις
είvαι αληθής σκoπός της Κυβερvήσεως. Στερoύµεvoι
τoυ βασικoύ τoύτoυ στoιχείoυ και oύτω αρvoύµεvoι
oιαvδήπoτε αξίαv εις τα άτoµα, µεταχειριζόµεvoι δε
ταύτα µετά περιφρovήσεως, είvαι καταδικασµέvoι vα
υπoθάλπoυv δυσαρεσκείας, αι oπoίαι oσovδήπoτε και
αv µέvωσι δαµασµέvαι διά βίας και αυστηρώv vόµωv, θα
εύρoυv διέξoδov εις περιστάσεις δυσχερειώv. Εv
τoιαύτη περιπτώσει µία αυταρχική Κυβέρvησης θα έχη
vα στηριχθή µόvov εις τov µικρόv κύκλov oπαδώv της,
oι oπoίoι εις τo τέλoς θα έχoυv, ότι ηκoλoύθησαv τηv
αυταρχικότητα όχι διότι επίστευov εις τας αρχάς
της, ή διότι είχov πίστιv εις τηv αξίαv της, αλλ'
απλώς διότι ήτo τότε η Εξoυσία.
8.
Ως
Βρετταvoί
υπήκoooι,
έχovτες
αξιoπρέπειαv και πλήρη συvείδησιv τωv καθηκόvτωv
τωv δικαιωµάτωv και τωv ελευθεριώv, αι oπoίαι είvαι
αλληλέvδετoι πρoς τηv υπηκoότητα µας, oφείλoµεv
εvτίµως και αvoικτά vα δηλώσωµεv ότι η γεvική γvώµη
είvαι ότι τo σηµεριvόv σύvταγµα της Απoικίας δεv
είvαι καθόλoυ ικαvoπoιητικόv, ότι η voµoθεσία εv τη
απoικία επρoχώρησε πoλύ εις τηv περικoπήv τωv
δικαιωµάτωv
και
ελευθεριώv
τoυ
πoλίτoυ,
κατηργήσασα τελείως τo πoλιτικόv και τoπικόv
εκλoγικόv δικαίωµα, περιoρίσασα τηv ελευθερίαv τoυ
τύπoυ, απαγoρεύσασα πoλιτικάς συζητήσεις και
δηµoσίας συγκεvτρώσεις και φιµώσασα τηv δηµoσίαv
γvώµηv ότι αισθαvόµεθα τηv τoιαύτηv κατάστασιv ως
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σκληράv και καταπιεστικήv, ότι παρ' oλα ταύτα ηµείς
και όλoι oι Κύπριoι γεvικώς θα εξακoλoυθήσωµεv vα
παραµέvωµεv voµιµόφρovες πoλίται πιστεύovτες ότι η
δικαία υπόθεσις ηµώv εις τo τέλoς θα αvαγvωρισθή
και η κατάστασις δεόvτως θα θεραπευθή.
9. Υπό τoιoύτov πvεύµα τoλµώµεv vα κάµωµεv
έκκλησιv εις τηv Υ. Εξoχότητα vα ακoύση τας απόψεις
ηµώv, αι oπoίαι ως ισχυριζόµεθα είvαι αι γvήσιαι
απόψεις τoυ λαoύ και vα εξεετάση ευµεvώς τηv
επιθυµίαv τoυ λαoύ, όπως έχη αvτιπρoσωπευτικoύς
θεσµoύς, µε πλήρη ευθύvηv τόσov εις τηv Κεvτρικήv
Κυβέρvησιv, όσov και εις τας τoπικάς διoικήσεις και
τηv θέλησιv τoυ όπως τα δικαώµατα και αι ελευθερίαι
τoυ απoκατασταθώσι, oύτω δε τεθώσι τα στερεά
θεµέλια
εvτίµoυ
αvoικτής
και
ειλικριvoύς
συvεργασίας αυτoύ µετά της Κυβερvήσεως, εv τη
επιδιώξει της πρooδευτικής αvαπτύξεως της απoικίας
πρoς πάσας τας κατευθύvσεις και της ευδµαιµovίας
και της ευτυχίας τωv κατoίκωv αυτής.
10. Θα αvαµέvωµεv αvυπoµόvως τηv απάvτησιv
της Υµ. Εξoχότητoς πρoς τov πρώτov υπoγράφovτα τηv
παρoύσαv αίτησιv εις τηv εv Λάρvακι διεύθυvσιv τoυ
αµ' ως θα ήτo πρόσφoρov διά τηv Υµ. Εξoχότητα vα
ευvoήση ηµάς απαvτήσεως.
∆ιαβεβαιoύvτες Υµάς εκ vέoυ περί τωv αρίστωv
ηµώv πρoθέσεωv
∆ιατελoύµεv
∆.Ν. ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ
IΩΑΝ.Κ. ΚΛΗΡI∆ΗΣ
Γ.Σ. ΒΑΣIΛΕIΑ∆ΗΣ
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