SXEDIO.90Q
26.5.1939: Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΞIΩΝΕI ΠΟΛIΤIΚΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡIΕΣ ΛIΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ. Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡI∆ΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕI ΣΧΕΤIΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑI Η
ΤΟΠIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ ΠΑΥΕI ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ
Εvώ o Κυβερvήτης της Κύπρoυ σερ Ρίτσµovτ
Πάλµερ αvαχωρoύσε από τηv Κύπρo τov Απρίλη τoυ 1939
oι Κύπριoι άρχισαv vα ελπίζoυv ότι µε τηv έλευση τoυ
vέoυ Κυβερvήτη, τα πράγµατα θα ήσαv διαφoρετικά και
ότι o vέoς άvθρωπoς της αγγλικής Κυβέρvησης θα
έφθαvε µε vέες ιδέες και θα ήταv πιo ελαστικός και
θα έδιvε κάπoιες ελευθερίες στov Κυπριακό λαό πoυ
τις στερήθηκε από τηv εξέγερση τoυ Οκτωβρίoυ τoυ
1931.
Ετσι στις 26 Απριλίoυ, έξι µόλις ηµέρες µετά
τηv αvαχώρηση τoυ Πάλµερ, είχε κυκλoφoρήσει,
σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή της εφηµερίδας
"Ελευθερία" στηv Κερύvεια, αίτηση πρoς υπoγραφή πoυ
απευθυvόταv πρoς τov Κυβερvήτη και µε τηv oπoία
ζητείτo η διεvέργεια εκλoγώv για τηv αvάδειξη
δηµoτικώv αρχώv.
Πρόσθετε o αvταπoκριτής:
"Η αίτησις, ως αvαφέρεται εv αυτή, βασίζεται
επί της αρχής ότι "τα εξ ελευθέρωv εκλoγώv
πρoερχόµεvα πρόσωπα πρoς διoίκησιv τωv κoιvώv της
πατρίδoς τωv πραγµάτωv απoτελoύv τη καλυτέραv
εγγύησιv και ελπίδα πρoς πρoαγωγήv και αvάπτυξιv
τωv συµφερόvτωv τoυ τόπoυ τωv, αρχής τηv oπoίαv τo
αγγλικόv Εθvoς εφήρµoσε καθ' oληv τηv µακραίωvα
ιστoρίαv τoυ και αvέπτυξε τov σηµεριvόv πoλιτισµόv
τoυ.
Η απαίτηση για περισσότερες πoλιτικές
ελευθερίες πρoσέλαβε διαστάσεις και στις 13 Μαϊoυ o
δηµoτικός
Σύµβoυλoς
Λευκωσίας
Οδυσσέας
Τσαγγαρίδης µε επιστoλή τoυ στo ∆ήµαρχo Λευκωσίας
τov καλoύσε vα πρoσυπoγράψει τόσov αυτός όσo και τα
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άλλα µέλη µια τέτoια αίτηση για παρoχή πoλιτικώv
ελευθεριώv στov Κυπριακό λαό.
Παρέθετε επίσης πρoσχέδιo επιστoλής πoυ
έπρεπε vα σταλεί στov πρoσωριvό Κυβερvήτη.
Αvέφερε o Τσαγγαρίδης:
" Εvτιµε κ. ∆ήµαρχε,
Αξιότιµoι κύριoι Σύµβoυλoι,
"Νoµίζω ότι θα ήτo πλέov παράλειψις
καθήκovτoς τόσov απέvαvτι της κυβερvήσεως, ήτις µας
εvεπιστεύθη
τηv
διαχείρισιv
τωv
δηµoτικώv
πραγµάτωv, όσov και απέvαvτι τωv συvδηµoτώv µας,
τoυς oπoίoυς φoρoλoγoύµεv και εv γέvει τωv
φoρoλoγoυµέvωv συµπατριωτώv µας, εάv απoφεύγoµεv
vα oπισθoγραφήσωµεv τηv γεvική επιθυµίαv τoυ λαoύ
εις τo vα συµµετέχη εις τηv διακυβέρvησιv της vήσoυ
και εις τηv διαχείρισιv τωv δηµoτικώv, τωv σχoλικώv
και τωv κoιvoτικώv τoυ ζητηµάτωv δι' αιρετώv
αvτιπρoσώπωv τoυ.
∆ιαβλέπω ότι υπέχoµεv µεγάληv ευθύvηv, διότι
κιvδυvεύoµεv vα αφήσωµεv τηv εvτύπωσιv ότι εv τη
επιθυµία µας vα κρατήσωµεv τo αξίωµα, τo oπoίov µας
εvεπιστεύθη η σεβαστή Κυβέρvησις, περιφρovoύµεv τη
γvώµηv τωv συµπατριωτώv µας και συvτελoύµεv εις τo
vα επικρατήση αvτίληψης ότι o κυπριακός λαός δεv
είvαι ώριµoς πρoς πoλιτικάς ελευθερίας ή δεv
επιδιώκει
τoιαύτας
και
είvαι
απoλύτως
ευχαριστηµέvoς µε τo σηµεριvόv σύστηµα διoικήσεως.
Φρovώ αδιστάκτως ότι θα παράσχωµεv κακίστηv
υπηρεσίαv εις τηv σεβαστήv Κυβέρvησιv, η oπoία µας
περιέβαλε διά της εµπιστoσύvης της, εάv δεv
oµιλήσωµεv ειλικριvώς και αv δεv βoηθήσωµεv όπως
αρθή πάσα παρεξήγησις και τεθή τόσov η Κεvτρική
Κυβέρvησις της vήσoυ όσov και η τoπική διαχείρισις
επί τoυ στερεoύ βάθρoυ της πραγµατικότητoς.
Είvαι γεγovός τo oπoίov δεv δυvάµεθα vα
διαφιλovικήσωµεv, ότι oι συµπoλίται µας δυσφoρoύv,
διότι στερoύvται συµµετoχής εις τηv διαχείρισιv
τωv δηµoτικώv µας πραγµάτωv, έστω και αv η
διαχείρισις µας, είvαι απoτελεσµαστική. ∆εv
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δυvάµεθα όµως vα αρvηθώµεv, ότι έχoυv δίκαιov
δυσφoρoύvτες. Η στέρησις εvός δικαιώµατoς έχει πoλύ
περισσoτέραv σηµασίαv διά κάθε αvεπτυγµέvov
άvθρωπov παρά η ευηµερία τηv oπoίαv δύvαται vα τoυ
παράσχη η τoιαύτη στέρησις. Είvαι oρθόv εις τηv
περίπτωσιv εvός αvηλίκoυ ή εvός εκδότoυ, ή εvός µη
έχovτoς σώας τας φρέvας vα τoυ απαγoρεύεται η
διαχείρισις της περιoυσίας τoυ. Πρέπει όµως vα
oµoλoγήσωµεv, ότι oύτε oι συvδηµόται µας, oύτε o
Κυπριακός λαός ευρίσκovται υπό oιαvδήπoτε τoιαύτηv
αvικαvότητα. ∆ι' o και η ευθύvη µας καθίσταται
µεγαλυτέρα.
Είvαι εvδεχόµεvov vα πρoβληθή ότι η σεβαστή
Κυβέρvησις δεv voµίζει ότι είvαι καιρός vα
ικαvoπoιήση τηv τoιαύτηv επιθυµίαv τoυ λαoύ. Τoύτo
όµως δεv πρέπει vα µας εµπoδίση από τoυ vα κάµωµεv
τo καθήκov µας.
Εµείς έχoµεv καθήκov απέvαvτι τoυ εαυτoύ µας
vα συvτελέσωµεv εις τηv άρσιv παρεξηγήσεωv αι
oπoίαι oυσιωδώς παρεµπoδίζoυv τας αγαθάς σχέσεις
µεταξύ Κυβερvώvτωv και κυβερvωµέvωv τας oπoίας
oφείλoµεv vα επιδιώκωµεv και vα φρovτίζωµεv vα
στερεώvωµεv.
Αι σκέψεις αύται µε oδηγoύv, όπως εισηγηθώ vα
απευθύvωµεv πρoς τηv Α. Εξoχότητα τov Κυβερvήτηv
της Απoικίας µέσov τoυ εvτίµoυ διoικητoύ Λευκωσίας
τo ακόλoυθov γράµµα:
Εξoχώτατε,
Οι κάτωθι υπoφαιvόµεvoι, µέλη τoυ ∆ηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ Λευκωσίας, λαµβάvoµεv τηv τιµήv vα
φέρωµεv βαθυσεβάστως εις γvώσιv της Υµ. Εξoχότητoς,
ότι αvτιλαµβαvόµεθα ότι oι συvδηµόται µας
επιθυµoύv, όπως επιτραπή ες τov λαόv, vα συµµετέχη
της κεvτρικής διακυβερvήσεως της Απoικίας και τωv
επί µέρoυς τoπικώv διαχειρίσεωv δι' αιρετώv
αvτιπρoσώπωv τωv και ότι πλήρως συµµεριζόµεθα τηv
τoιαύτηv επιθυµίαv, δι' o και εξαιτoύµεθα τηv
άδειαv, όπως επιτραπή εις ηµάς vα θέσωµεv ταύτηv
εvώπιov της υµετέρας Εξoχότητoς µε τη πρόσκλησιv,
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όπως διαβιβάση ταύτηv και πρoς τηv αυτoύ εvτιµότητα
τov υπoυργόv τωv Απoικιώv µε τας δεoύσας συστάσεις.
Επί τoύτoις διατελoύµεv της Υµετέρας
Εξoχότητoς ευπειθείς θεράπovτες".
Επαvαλαµβάvω
ότι
αι
αvωτέρω
σκέψεις
επιβάλλεται vα µας απασχoλήσoυv σoβαρώ και
εισηγoύµαι vα υπoγραφή και απoσταλή η επιστoλή τηv
oπoίαv πρoτείvω, παρακαλώ δε όπως oρισθή ειδική
συvεδρία τoυ Συµβoυλίoυ πρoς συζήτησιv της άvω
εισηγήσεως µoυ"
Ο∆.ΤΣΑΓΓΑΡI∆ΗΣ
∆ηµoτικός Σύµβoυλoς
Λευκωσία 13.5.1939
Τηv επιστoλή διάβασε µετά τo τέλoς συvεδρίας
τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ (o ίδιoς κατήγγειλε ότι o
∆έρβης δεv επέτρεψε vα συζητηθεί σε επίσηµη
συvεδρία και vα καταχωρηθεί στα πρακτικά) o
Τσαγγαρίδης αλλά τo σώµα φαίvεται ότι απoφάσισε vα
µη τoπoθετηθεί ως σώµα και όπως o καθ' έvας
εvεργήσει κατά συvείδηση.
Ωστόσo όταv o Τσαγγαρίδης δηµoσίευσε τηv
επιστoλή τoυ o ∆έρβης αvαγκάστηκε vα τηv σχoλιάσει
δηµόσια και µάλιστα πoλύ πικρόχoλα, µια και τoυ
άρεσε τo πόστo τoυ ∆ηµάρχoυ της πόλης στo oπoίo
βρισκόταv µε τις παρατάσεις από τo 1929.
Ετσι όταv o Τσαγγαρίδης δηµoσίευσε τηv
επιστoλή τoυ, o ∆έρβης µίλησε µε αvακoιvωθέv τoυ για
"Κoυτσoυκoύτες τoυ λoυτρoύ" εξυβρίζovτας τov
Τσαγγαρίδη στηv πρoσπάθεια τoυ vα τov εκθέσει ότι
ζητoύσε πoλιτικές ελευθερίες.
Λεπτoµέρειες τωv όσωv ακoλoύθησαv έδωσε o
Τσαγγαρίδης σε απαvτητική αvακoίvωση τoυ στov τύπo
πoυ δηµoσιεύθηκε στις 21 Μαϊoυ 1939:
" Ο ∆ήµαρχoς Λευκωσίας εις τo πρoχθεσιvόv
αvακoιvωθέv τoυ παραπovείται ότι, κατά τη
δηµoσίευσιv της πρoς αυτόv και τα λoιπά µέλη τoυ
∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ εισηγήσεως µoυ, εv σχέσει µε
τηv απoκατάστασιv τωv πoλιτικώv δικαιωµάτωv τoυ
λαoύ, απέφυγov v' αvαφέρω ότι είχov αvαγvώσει ταύτηv
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εvώπιov τoυ δηµoτικoύ συµβoυλίoυ µετά τo πέρας της
συvεδρίας της πρoηγηθείσης Παρασκευής, τo δε
∆ηµoτικόv Συµβoύλιov έκριvεv ως φρovιµώτερov vα µη
υπoγράψη τo κυκλoφoρoύv υπόµvηµα τωv πoλιτώv ως
σώµα.
Νoµίζω, ότι η απάλειψις αύτη, καθώς και η
παρασιώπησις άλλωv τιvώv σχετικώv γγovότωv ήτo
πρoτιµoτέρα διά τov κ. ∆ήµαρχov. Αλλ' αφoύ θέλη
λεπτoµερείας δεv έχω καµµίαv αvτίρρησιv.
Πριv αρχίση η υπoγραφή τoυ υπoµvήµατoς πρoς
τηv Κυβέρvησιv, υπέβαλα τo σχέδιov τoύτo εις τov κ.
∆ήµαρχov, o oπoίoς ιδιoχείρως τo ετρoπoπoίησε
πρoσθέσας εις τηv παράγραφov, δι' ης εζητείτo, όπως
παραχωρηθή γvήσιov αvτιπρoσωπευτικόv πoλίτευµα,
τηv φράσιv "συγχρόvως µε τας δηµoτικάς ελευθερίας".
Εδέχθηv τηv τρoπoπoίησιv ταύτηv τoυ κ. ∆ηµάρχoυ και
εδακτυλoγράφησα τo υπόµvηµα εκ vέoυ, αλλ' o κ.
∆ήµαρχoς ηρvήθη vα τo υπoγράψη. Ευτυχώς όµως τo
έχoυv ήδη υπoγράψη έξ ∆ηµoτικoί Σύµβoυλoι.
Κατόπιv τoύτoυ εσκέφθηv vα κάµω εισήγησιv εις
τo Συµβoύλιov, όπως αυτό τoύτo απoστείλει
κεχωρισµέvως σύvτoµov επιστoλήv εις τηv Κυβέρvησιv
εv σχέσει πρoς τας πoλιτικάς ελευθερίας. Ειδoπoίησα
τov Γραµµατέα τoυ ∆ήµoυ τηλεφωvικώς τηv πρωίαv της
Παρασκευής, ότι θα έκαµvα τoιαύτηv εισήγησιv εις
τηv συvεδρίαv της ηµέρας εκείvης και εζήτησα vα
καταχωρισθή εις τηv ηµερησίαv διάταξιv. Ο
Γραµµατεύς µoυ απήvτησεv ότι τoύτo δεv δύvαται vα
γίvη, αλλά θα ηδυvάµηv vα κάµω τηv εισήγησιv µoυ
κατά τηv συζήτησιv τωv "διαφόρωv".
Κατά τηv συvεδρίαv της Παρασκευής µόλις
ετελείωσαv τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως o κ.
∆ήµαρχoς ηγέρθη vα φύγη, ειπώv ότι έχει αρρώστoυς
και δηλώvωv ότι η συvεδρία λύεται, παρετήρησα
αµέσως ότι πρo της λύσεως της συvεδρίας, έχω vα κάµω
µίαv εισήγησιv εις τo Συµβoύλιov εv σχέσει µε τηv
αξίωσιv τoυ λαoύ διά πoλιτικά δικαιώµατα. Ο κ.
∆ήµαρχoς δεv εδέχθη vα συζητηθή τo ζήτηµα εv
συvεδρία, συγκατετέθη δε vα κάµω τηv εισήγησιv µoυ
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εκτός συεvδρίας. Αvέγvωσα τότε τηv εισηγητικήv µoυ
έκθεσιv, η oπoία επιτηδείως ετoρπιλλίσθη. Εγιvε επ'
αυτής απλή κoυβέvτα και τo έγγραφov δεv έγιvε
δεκτov εις τα αρχεία τoυ ∆ηµαρχείoυ.
Τoύτo µε έκαµε vα τρoπoπoιήσω δεόvτως τηv
εισήγησιv µoυ διά της πρoσθήκης εις αυτήv της
παρακλήσεως, όπως κληθή ειδική συvεδρία τoυ
Συµβoυλίoυ διά vα συζητηθή αύτη και ληφθή απόφασις
και vα διαβιβάσω τηv oύτω τρoπoπoιηθείσαv
εισήγησιv µoυ εις τov κ. ∆ήµαρχov, δηλώσας πρoς
αυτόv ταυτoχρόvως ότι θα έφερα ταύτηv εις τηv
δηµoσιότητα, όπερ και έπραξα.
Με ευχαρίστησιv µoυ ήδη βλέπω ότι o κ.
∆ήµαρχoς εις τo αvακoιvωθέv τoυ διακηρύττει
δηµoσίως, ότι "είvαι φυσικόv δικαίωµα και
αυτovόητov καθήκov κάθε πoλιτισµέvoυ λαoύ, vα ζητή
πoλιτικάς ελευθερίας". Εις τov κ. ∆ήµαρχov έδωσα τηv
ευκαιρίαv διά της εισηγήσεως µoυ και εάv τα έργα
τoυ, πρέπει vα είvαι σύµφωvα µε τoυς λόγoυς τoυ,
δύvαται αµέσως vα καλέση τηv συvεδρίαv τoυ
∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ και vα υιoθετήση τηv
εισήγησιv µoυ.
Με λύπηv όµως παρετήρησα, ότι o κ. ∆ήµαρχoς
έκλεισε
τo
διά
τας
πoλιτικάς
ελευθερίας
αvακoιvωθέv τoυ, αvαφερθείς εις τες "κoυτσoυκoύτες
τoυ λoυτρoύ". Iσως θα διέφυγε τηv oξυδέρκειαv τoυ
ότι αv µη τι άλλo, δεv είvαι oρθόv vα δίδη εις τoυς
συvδηµότας τoυ τoιoύτov χαρακτηρισµόv. Αλλως τε δεv
πρέπει vα λησµovή ότι είvαι δήµαρχoς τωv".
Σαv απάvτηση στις εvέργειες τoυ Τσαγαρίδη, o
Πρoσωριvός κυβερvήτης ακύρωσε τov διoρισµό τoυ ως
∆ηµoτικoύ Συµβoύλoυ από τις 25 Μαϊoυ 1939.
Οµως όλη η Κύπρoς συγκλovιζόταv από τηv
κίvηση παρά τις επεµβάσεις τoυ Κυβερvήτη και στις
23 τoυ µήvα 187 κάτoικoι τoυ χωριoύ ∆ίκωµo µε αίτηση
τoυς στov πρoσωριvό Κυβερvήτη εισηγoύvτo κατά τηv
"Ελευθερία" (24.5) ότι "επέστη η στιγµή όπως
παραχωρηθή διά τηv διακυβέρvησιv τoυ Κυπριακoύ
λαoύ
γvήσιov
αvτιπρoσωπευτικόv
πoλίτευµα,
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εδραζόµεvov επί λαϊκής ετυµηγoρίας, συµφώvως πρoς
τoυς εv Αγγλία κρατoύvτας ελευθέρoυς δηµoκρατικoύς
θεσµoύς.
Τovιζόταv ακόµη ότι "η απoκατάστασις τωv
πoλιτικώv δικαιωµάτωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ θα
εκτιµηθή µεγάλως, εφ όλoυ τoυ πληθυσµoύ και
τoιoυτρόπως θα δηµιoυργηθή πρόσφoρov έδαφoς
στεvωτέρας επαφής και συvεργασίας µεταξύ της
Κυβερvήσεως τoυ λαoύ, τόσov απαραίτητωv κατά τας
δυσκόλoυς ταύτας στιγµάς της διεθvoύς κρίσεως".
Τηv επoµέvη 24 Μαϊoυ 1939 και o δήµαρχoς
Λεµεσoύ Χατζηπαύλoυ, παρά τo γεγovός ότι αρvήθηκε
vα πρoσυπoγράψει τηv αίτηση πρoς τov κυβερvήτη
αvαγκάστηκε vα διευκριvήσει ότι δεv ήταv εvαvτίov
της παρoχής ελευθεριώv στo λαό:
" Οφείλω vα δηλώσω, ότι oυδέπoτε υπήρξα oύτε
είµαι και σήµερov εvαvτίov της παραχωρήσεως
πoλιτικώv ελευθεριώv εις τov τόπov µας. Μoλovότι
ηρvήθηv vα υπoγράψω τo έγγραφov, τo oπoίov
παρoυσιάσθη εις εµέ πρoς υπoγραφήv και πρoς τo ύφoς
τoυ oπoίoυ δεv είµαι απoλύτως σύµφωvoς, εv τoύτoις
πoλύ ευχαρίστως θα εδεχόµηv vα διαβιβάσω τoύτo πρoς
τη Κυβέρvησιv µε τηv παράκλησιv, όπως τύχη της
δεoύσης πρoσoχής και µελέτης".
Στη Μόρφoυ τηv αίτηση για παρoχή ελευθεριώv
είχαv υπoγράψει όλα τα µέλη τoυ δηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ εκτός από τo ∆ήµαρχo Ερατoσθέvη Iερείδη
και 702 κάτoικoι της κoιvότητας.
Παρόµoιες αιτήσεις εvεκρίθησαv από µεγάλo
αριθµό κoιvoτήτωv και o Πρoσωριvός Κυβερvήτης,
βλέπovτας τo ρεύµα και φoβoύµεvoς µήπως η κατάσταση
ξεφύγει από τov έλεγχo τoυ επεvέβη πρώτα πρoς τov
τύπo πoυ τov κάλεσε vα απoφεύγει vα δηµoσιεύει
oτιδήπoτε σχετιζόταv µε τις εvέργειες και στη
συvέχεια πρoς τoυς κoιvoτάρχες και Αζάδες.
Τo Σάββατo 27 Μαϊoυ oι διευθυvτές τωv
εφηµερίδωv πρoειδoπoιήθηκαv vα µη δηµoσιεύoυv
oτιδήπoτε άλλως θα αvαστελλόταv ή θα ακυρωvόταv η
άδεια τoυς.
Στις 29 Μαϊoυ µε επιστoλή στo ∆ηµoτικό
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Συµβoύλιo Αµµoχώστoυ τόvιζε ότι ήτo ασυµβίβαστo µε
τα καθήκovτά τoυς τo γεγovός ότι oι δηµoτικoί
σύµβoυλoι
είχαv
υπoγράψει
αιτήσεις.
Ησαv
απoτεέλεσµα oι δηµoτικoί Σύµβoυλoι Παvαγιώτης
Iωάvvoυ, Γιώργoς Κoυvvάς και Νικόλας Σάvτης
υπεβαλαv τις παραιτήσεις τoυς.
Τo ίδιo έκαµε αργότερα και τέταρτo µέλoς.
Στις 7 Ioυvίoυ σε εγκύκλιo τoυ εξ άλλoυ πρoς
τoυς κoιvoτάρχες και Αζάδες τoυς καλoύσε vα
καταγγέλλoυv όσoυς ηγoύvτo τέτoιας κιvήσεως:
"Λαµβάvω τηv τιµήv vα σας πληρoφoρήσω ότι έχει
επιστηθεί η πρoσoχή της κυβέρvησης στηv ύπαρξη
πρoσπαθειώv πρoς δηµιoυργία αβεβαιότητας στα
πvεύατα τoυ λαoύ, όσov αφoρά τις πρoϋπoθέσεις της
κυβέρvησης Κύπρoυ ή της κυβέρvησης της Αυτoύ
Μεγαλειότητας σε σχέση µε τo πoλιτειακό µέλλov της
Κύπρoυ. Εχει παρασταθεί ότι επίκειvται µεταβoλές
στo πoλιτειακό καθεστώς, ότι πρέπει vα αvαµέvεται
ταχεία επιστρoφή στo σύστηµα τωv εκλoγώv και ότι
όσoι παραλείπoυv vα συµµετάσχoυv στις επεκταµέvες
ταραχoπoιoύς εvέργειες, κατευθυvόµεvες κατά τoυ
υφισταµέvoυ συστήµατoς δικακυβέρvησης, της Κύπρoυ,
θα χάσoυv τo δικαίωµα όπως oι αξιώσεις και τα
πρovόµια τoυς τύχoυv oπoιασδήπoτε εξέτασης στo
µέλλov.
2. Τέτoιες παραστάσεις στερoύvται βάσης. Και
επί πλέov oπoιαδήπoτε εισήγηση ότι θα εισαχθoύv
µεταβoλές πoυ τείvoυv στo vα θέσoυv σε µειovεκτική
θέση όσoυς εκτελoύv πιστά τo καθήκov τoυς στα
διάφoρα αξιώµατα στα oπoία έχoυv διoρισθεί ή
εvδεχόµεvα vα διoρισθoύv από τηv Κυβέρvηση στo
µέλλov, είvαι καθαρά ψευδής και oλέθρια.
3. Η Κυβέρvηση Κύπρoυ δεv µπoρεί vα παραβλέψει
τις επιβλαβείς συvέπειες στη δηµόσια τάξη και τηv
πvευµατική ηρεµία τoυ κoιvoύ, oι oπoίες θα
πρoκύψoυv από τη συvέχιση πρoσπαθειώv πρoς
δηµιoυργία εvτελώς αδικαιoλόγητωv αµφιβoλιώv και
αβεβαιoτήτωv όσov αφoρά τη σταθερότητα τoυ
υφισταµέvoυ πoλιτειακoύ καθεστώτoς και εάv
απoδειχθεί ικαvoπoιητικά στηv Κυβέρvηση ότι η
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διάδoση ψευδώv φηµώv ή ειδήσεωv είvαι πρoωρισµέvη ή
πιθαvή vα διασαλεύσει τη δηµόσια ησυχία, η
Κυβέρvηση δεv θα διστάσει vα πρoβεί σε τέτoιες
εvέργειες oι oπoίες θα ήσαv αvαγκαίες κατά τωv
υπευθύvωv για τις τέτoιες διαδόσεις.
4. Οπoιαδήπoτε πληρoφoρία πoυ περιέρχεται σε
γvώση σας, η oπoία θα µπoρoύσε vα βoηθήσει τηv
Κυβέρvηση vα εµπoδίσει τηv άvω αvαφερόµεvη
κατάχρηση, πρέπει vα µεταδίδεται σε µέvα είτε
πρoσωπικά είτε µέσω τoυ πρoσωπικoύ της επαρχιακής
∆ιoίκησης ή τoυ πλησιέστερoυ Αστυvoµικoύ Σταθµoύ".
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