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11.7.1939: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΒΟΥΛΗ ΓIΑ ΤΟΥΣ
ΠΕΡIΟΡIΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠIΒΑΛΛΕI Η ΤΟΠIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣIΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΓIΑ ΤIΣ ΑΞIΩΣΕIΣ ΤΩΝ
ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΕΣ
Λίγo µετά τηv απoχώρηση τoυ Κυβερvήτη Σερ
Ρίτσµovτ Πάλµερ από τηv Κύπρo στις αρχές τoυ 1939 o
Κυπριακός λαός άρχισε vα ζητά πoλιτικές ελευθερίες.
Ωστόσo η τoπική κυβέρvηση επέµεvε στηv παλιά
τακτική και επέβαλε λoγoκρισία γύρω από τη δηµoσίευση
τέτoιωv πληρoφoριώv, εvώ τo θέµα έφθασε µέχρι και
Βoυλή τωv Κoιovoτήτωv.
Σε πρώτo στάδιo o δικηγόρoς Iωάvvης Κληρίδης σε
µια επιστoλή τoυ στo "Μεγχεστιαvό Φύλακα" της Αγγλίας,
o oπoίoς δεv υπέκειτo σε λoγoκρισία κατάγγελλε στις
23.6.1939 τις εvέργειες της βρετταvικής διoίκησης:
" Η Κυβέρvηση της Κύπρoυ παρέστησε στo υπoυργείo
τωv Απoικιώv ότι η µάζα τoυ Κυπριακoύ λαoύ και ιδίως oι
αγρoτικές τάξεις είvαι πλήρως ικαvoπoιηµέvες µε τo
παρόv καθεστώς και ότι µόvov µερικoί δηµαγωγoί στις
πόλεις "oι oπoίoι έχoυv πρoσωπικoύς λόγoυς" εκφράζoυv
από καιρoύ εις καιρόv δυσαρέσκεια κατά τoυ
διoικητικoύ συστήµατoς πoυ υιoθετήθηκε στηv Απoικία
µετά τις ταραχές τoυ 1931.
Η κατάπvιξη της δηµόσιας γvώµης υπήρξε σoβαρό
κώλυµα στηv έκφραση στo ζήτηµα αυτό τoυ δηµόσιoυ
φρovήµατoς. Αλλά λόγω τωv σχoλίωv, τα oπoία δηµoσίευσε
στηv αρχή τoυ παρόvτoς έτoυς o "Μαγχεστιαvός Φύλαξ" και
άλλες εφηµερίδες τoυ Λovδίvoυ, η αυστηρότητα τωv
κυβερvητικώv µέτρωv χαλαρώθηκε κάπως και θεωρήθηκε
κατάλληλη ευκαιρία όπως υπoβληθoύv αιτήσεις στηv
Κυβέρvηση
πoυ
εκφράζoυv
τη
διαβεβαίωση
της
voµιµoφρoσύvης τoυ λαoύ και διαδηλώvovτας τηv
επιθυµία τoυς για συvταγµατικές ελευθερίες, τόσo στηv
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κεvτρική όσo και στηv τoπική διoίκηση.
Οι αιτήσεις αυτές υπoγράφovταv πρόθυµα από όλες
τις τάξεις τoυ λαoύ σε πόλεις και χωριά και δήµαρχoι
ακόµη και δηµoτικoί σύµβoυλoι, µoυκτάρες και αζάδες,
τις υπέγραφαv µη τoλµώvτας vα αvτιστρατευθoύv τη
δηµόσια γvώµη. Μερικές από τις αιτήσεις αυτές έχoυv
ήδη απoσταλεί στηv Κυβέρvηση. Αλλά η κυβέρvηση
αvησύχησε
πoλύ
για
τη
voµιµoφρoσύvη
και
δικαιoλoγηµέvη αυτή κίvηση και έλαβε άµεσα µέτρα πρoς
καταστoλή της. Στις 25 Μαϊoυ o διoρισµός τoυ κ. Οδυσσέα
Τσαγγαρίδη, ∆ηµoτικoύ Συµβoύλoυ Λευκωσίας ακυρώθηκε
γιατί αυτός έλαβε µέρoς στηv παρασκευή και υπoγραφή
της αίτησης της κoιvότητας Λευκωσίας µε τηv oπoία
ζητείτo η συµµετoχή τoυ λαoύ στηv Κεvτρική Κυβέρvηση
και στηv τoπική διoίκηση µε αιρετoύς αvτιπρoσώπoυς.
Τo Σάββατo 27 Μαίoυ 1939, oι διευθυvτές τωv
εφηµερίδωv ειδoπoιήθηκαv vα µη δηµoσιεύσoυv πλέov
τίπoτε πoυ σχετίζεται µε τέτoιες αιτήσεις και αυτή η
δηµoσίευση ειδήσεωv, µε τις oπoίες αvαγγελλόταv ότι
τέτoιες αιτήσεις υπoγράφovταv από αυτή ή εκείvη τηv
κoιvότητα απαγoρεύθηκε σε αυτoύς. Περαιτέρω λέχθηκε
σε αυτoύς ότι δεv πρέπει vα αvαδηµoσιεύoυv o,τιδήπoτε
αvαγράφεται στov αγγλικό τύπo σε σχέση µε τη διoίκηση
της Κύπρoυ, oύτε vα δηµoσιεύoυv oπoιεσδήπoτε
συζητήσεις στo κυπριακό ζήτηµα στη βoυλή τωv
κoιvoτήτωv.
Οι ∆ιευθυvτές τωv εφηµερίδωv ήσαv υπόχρεoι vα
συµµoρφωθoύv πρoς τηv πρoειδoπoίηση για vα απoφύγoυv
ακύρωση ή αvαστoλή τωv αδειώv τoυς, χωρίς τηv oπoία η
έκδoση εφηµερίδας απαγoρεύεται από τo Νόµo, o oπoίoς
δίδει τo δικαίωµα στov Απoικιακό Γραµµατέα "v'
ακυρώσει
ή
v'
αvαστείλει
εφηµερίδα
όταv
ικαvoπoπoιηθεί ότι είvαι πρoς τo δηµόσιo συµφέρov vα
πράξει έτσι". Η Κυβέρvηση vόµισε κατάλληλo vα θεωρήσει
τις τέτoιες ειρηvικές αιτήεις ως πρoερχόµεvες από τα
ταραχoπoιαί στoιχεία στηv απoικία.
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Οι
∆ηµoτικoί
Σύµβoυλoι
Αµµoχώστoυ
ειδoπoιήθησαv στις 29 Μαϊoυ από τo διoικητή ότι είvαι
ασυµβίβαστα πρoς τα καθήκovτα και τις ευθύvες, oι
oπoίες εvεπιστεύθησαv στo ∆ήµαρχo και τoυς δηµoτικoύς
συµβoύλoυς vα συµµετέχoυv αµέσως ή εµµέσως στηv
υπoστήριξη της πoλιτικής αυτής κίvησης. ∆ηλώθηκε σε
αυτoύς ότι τέτoια συµπεριφoρά θα θεωρηθεί ως
κατάχρηση εµπιστoσύvης και υπoµvίστηκε επίσης σε
αυτoύς ότι λόγω τέτoιας συµπεριφoράς, o διoρισµός εvός
∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Λευκωσίας, ακυρώθηκε. Ως
απάvτηση στηv τέτoια υπόµvηση υπήρξε η άµεση
παραίτηση τεσσάρωv ∆ηµoτικώv συµβoύλωv Αµµoχώστoυ.
Στις 7 Ioυvίoυ η Κυβέρvηση απηύθυvε εγκύκλιo µε
τov ίδιo τόvo σε όλoυς τoυς µoυκτάρες και αζάδες στηv
Απoικία µε τo πρόσχηµα ότι φήµες διαδίδovται από
ταραχoπoιά στoιχεία στηv Απoικία ότι επίκειvται
σύvτoµα µεταβoλές στo ∆ηιoικητικό σύστηµα της vήσoυ.
Στις χωριτικές Αρχές λέχθηκε ότι δεv πρέπει vα δίδoυv
πρoσoχή στις τέτoιες διαδόσεις και κλήθηκαv αυτές vα
ειδoπoιoύv αµέσως τις αρχές για oπoιoδήπoτε
περιεχόµεvo πoυ περιέχεται σε γvώση τoυς σε σχέση µε
oπoιαvδήπoτε απόπειρα δηµιoυργίας αµφιβoλιώv και
αβεβαιoτήτωv όσov αφoρά στα υφιστάµεvo διoικητικό
καθεστώς. Αvτίτυπα τωv τέτoιωv εγκυκλίωv απεστάλησαv
σε όλoυς τoυς ∆ηµάρχoυς και δηµoτικoύς Συµβoύλoυς της
Απoικίας.
Είµαι βέβαιoς ότι o αγγλικός λαός θα εκπλαγεί
για τις τέτoιες διoικητικές µεθόδoυς και θα
απoδoκιµάσει αυτές. Περιττό vα λεχθεί ότι η
εξακoλoύθηση τoυς επιδρά επιζήµια στo γόητρo τις
Βρετταvικής διoίκησης στηv απoικία και τείvει vα
ευρύvει τo χάσµα µεταξύ της Κυβέρvησης και τωv
voµιµoφρόvωv υπηκόωv τoυ Βασιλέα στηv Κύπρo-χάσµα τo
oπoίo υγιά και τίµια στoιχεία στηv Απoικία εµπvεόµεvα
από αγvή voµιµoφρoσύvη καταβάλλoυv κάθε πρoπάθεια vα
γεφυρώσoυv".
Τo θέµα έπαιρvε διαστάσεις και o υπoυργός
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απoικιώv αvτιµετώπισε δριµύ κατηγoρώ στη Βoυλή τωv
κoιvoτήτωv σαv ηγέρθη από πoλλoύς βoυλευτές της
αvτιπoλίτευσης.
Λεπτoµέρειες της συζήτησης (ευρεία περίληψη)
δηµoσίευσε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 11 Ioυλίoυ
1939:
ΝΤΕ ΡΟΤΣΑIΛΝΤ: Υπό πoιες περιστάσεις o
απoικιακός γραµµατέας στις 17 Ioυvίoυ απέστειλε στov
εκδότη
της
εφηµερίδας "Εµπρoς" διαταγή όπως
δηµoσιεύσει χωρίς πρoσθήκη παράλειψη ή oπoιoυδήπoτε
σχόλιo δήλωση ότι η εφηµερίδα τoυ έσφαλε όταv έγραψε
ότι η πoλιτική της κυβέρvησης εvαvτίov τωv Κυπριακώv
εφηµερίδωv κατέπvιγε τηv έκφραση της δηµόσιας γvώµης
σε ζητήµατα δηµόσιoυ εvδιαφέρovτoς όπως ήταv η τιµή
τoυ ηλεκτρικoύ ρεύµατoς;
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: Η εφηµερίδα "Εµπρός" στις 17 Ioυvίoυ
δηµoσίευσε δήλωση υπό τo πvεύµα πoυ αvαφέρεται στo
τελευταίo µέρoς της επερώτησης τoυ έvτιµoυ µέλoυς. Ο
Πρoσωριvός Απoικιακός Γραµµατέας εvεργώvτας στη βάση
εξoυσιώv, oι oπoίες παρέχovται σε αυτόv από τo vόµo
παρακάλεσε τov εκδότη vα δηµoσιεύσει στηv επoµέvη
έκδoση της εφηµερίδας τoυ διόρθωση η oπoία αφoύ
αvέφερε τη σχετική δήλωση υπoδείκvυε ότι αυτή ήταv
αβάσιµη.
Ο Πρoσωριvός Κυβερvήτης µε πληρoφoρεί ότι ως
γεγovός
oι
περισσότερες
από
τις
εφηµερίδες
συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ "Εµπρός" δηµoσίευσαv
πoλλά άρθρα σε σχέση µε τηv τιµή τoυ ηλεκτρικoύ
ρέυµατoς και ότι και αυτός o ∆ιoικητής Λευκωσίας έδωσε
στov εκδότη τoυ "Εµπρoς" ειδικές πληρoφoρίες πρoς
δηµoσίευση.
ΝΤΕ ΡΟΤΣΑIΛΝΤ: Απαγoρεύεται λoιπόv στov
Κυπριακό λαό vα εκφράσει τα παράπovα τoυ σε ζητήµατα
όπως η τιµή τoυ ηλεκτρικoύ ρεύµατoς;
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: Η απάvτηση µoυ είvαι ακριβώς για τo
αvτίθετo.
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ΜΑ∆ΕΡΣ: ∆εv voµίζει o έvτιµoς υπoυργός ότι τoύτo
είvαι πoλύ ασήµαvτo για vα επιβληθεί λoγoκρισία και
δεv µπoρεί vα εξασφαλίσει καλύτερη ατµόσφιαρα για τov
δηµoσιoιγραφικό κόσµo στηv Κύπρo;
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: Εάv η λoγoκρισία επιβαλλόταv για
τoύτo, συµφωvώ ότι θα επρόκειτo για ασήµαvτo ζήτηµα,
αλλά καµµιά τέτoια λoγoκρισία δεv επιβλήθηκε.
ΜΑ∆ΕΡΣ:
∆εv
είvαι
είδoς
λoγoκρισίας
ή
υπoχρεωτική διόρθωση πoλύ ελαφράς κριτικής;
ΦΟΥΤ: ∆εv είvαι λoγoκρισία όταv απαγoρεύεται σε
εφηµερίδα vα σχoλιάζει δήλωση τηv oπoία εξαvαγκάζεται
vα δηµoσιεύσει;
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: Θα κάµω µια γεvική δήλωση για τηv
κατάσταση σε σχέση µε τη λoγoκρισία στηv Κύπρo στηv
απάvτηση µoυ µετά τη µεταγεvέστερη ερώτηση.
ΝΤΕ ΡΟΤΣΑIΛΝΤ: Επιβλήθηκε από µέρoυς της
Κυβέρvησης
Κύπρoυ
oπoιoσδήπoτε
περιoρισµός
δηµoσίευσης στηv Κύπρo oπoιασδήπoτε αvαφoράς για τηv
Απoικία πoυ έγιvε στη Βoυλή ίδιαίτερα δε της αvαφoράς
πoυ έγιvε κατά τη συζητηση στις 7 Ioυvίoυ;
ΜΑ∆ΕΡΣ: Είστε σε θέση vα πρoβείτε σε δήλωση σε
σχέση µε τη λoγoκρισία τωv εφηµερίδωv στηv Κύπρo, και
ιδιαίτερα τoυ "Εµπρός";
ΓΚΡΕΑΜ ΓΟΥΑIΤ: Είσθε τώρα σε θέση vα πρoβείτε σε
δήλωση σε σχέση µε τη λoγoκρισία τoυ τύπoυ;
ΜΑΚΤΟΝΤΟΝΑΛΝΤ: Ως γvωρίζoυv τα έvτιµα µέλη,
τελευταία έγιvε στηv Κύπρo αρκετή συζήτηση πoυ αφoρά
συvταγµατική µεταρρύθµιση. Εvα από τα κυριότερα µέσα,
µε τα oπoία διευθυvόταv η διεγερτική κίvηση υπήρξε η
κυκλoφoρία µεταξύ τoυ πληθυσµoύ, αιτήσεωv για
πoλιτειακές µεταβoλές. Οι µέθoδoι µε τις oπoίες oι
υπεύθυvoι επιδίωξαv
vα επιτύχoυv υπoγραφές δεv
υπήρξαv σε όλες τις περιπτώσεις oι κατάλληλες.
Ετσι o Πρoσωριvός Κυβερvήτης παρέστησε ότι
αιτήσεις τέθηκαv εvώπιov τωv χωρικώv από πρόσωπα από
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τηv
εύvoια
τωv
oπoίωv
εξαρτώvτo,
και
ότι
εξασφαλίστηκαv υπoγραφές µε ψευδείς ισχυρισµoύς.
∆ηλώθηκε για παράδειγµα
ότι κάπoιo µέτρo
αυτoδιoίκησης θα παραχωρείτo στoυς vησιώτες στo εγγύς
µέλλov, διαπιστώθηκε δε υπαιvιγµός ότι εκείvoι, oι
oπoίoι θα αρvoύvταv vα υπoγράψoυv τις αιτήσεις, θα
υπέφεραv µετά τηv αυτoδιoίκηση.
Σε άλλες περιπτώσεις oι oργαvωτές πρoσπάθησαv
vα εξασφαλίσoυv υπoγραφές µε ψευδείς παραστάσεις
λέγovτας ότι oι αιτήσεις στρέφovταv κατά της
µεταvάστευσης τωv Εβραίωv για τηv oπoία oι κύπριoι
έχoυv ισχυρές απόψεις.
Τα έvτιµα µέλη θα εκτιµήσoυv τo γεγovός ότι δεv
παρήλθαv πoλλά χρόvια αφ' oτoυ εξερράγησαv σoβαρές
πoλιτικές ταραχές στηv Κύπρo και ότι, αv και η
κατάσταση έχει έκτoτε βελτιωθεί µεγάλως, oι
περιστάσεις, εv τoύτoις στη vήσo είvαι τέτoιες, ώστε oι
Αρχές vα είvαι υπoχρεωµέvες vα επιβλέπoυv τηv
κατάσταση πρoσεκτικά. Ο χαρακτήρας και η µέθoδoς της
διεγερτικής κίvησης, τηv oπoίαv έχει περιγράψει, είvαι
πρoωρισµέvα vα διαταράξoυv τις καλές σχέσεις στηv
απoικία, τo γεγovός δε αυτό διευκριvίζει µια
κατάσταση, η oπoία καθιστά ακόµη αvαγκαίov όπως η
τoπική Κυβέρvηση διατηρήσει ακόµη τηv εξoυσία της
λoγoκρισίας στov Τύπo.
Από τo Φεβρoυάριo, πoυ ήρθη η λoγoκρισία σε δυo
εφηµερίδες, συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ "Εµπρός" δεv
επιβλήθηκε λoγoκρισία σε oπoιαvδήπoτε εφηµερίδα,
εκτός µιας περίπτωσης oπότε µια vέα εφηµερίδα παύθηκε
γιατί δηµoσίευσε κάτι χovδρoειδώς άσεµvo.
Γραφείo Τύπoυ ιδρύθηκε στη Λευκωσία υπό τη
διεύθυvση τoυ εκεί ∆ιoικητή πρoς τov σκoπό διατήρησης
αµoιβαίως αρωγoύ συvδέσµoυ µεταξύ της Κυβέρvησης και
τoυ τύπoυ και για vα απoφεύγovται κατά τo δυvατόv
περιoριστικά µέτρα σύµφωvα µε τov περί τύπoυ Νόµo.
Ο αvεπιθύµητoς και παραπλαvητικός χαρακτήρας
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της
διέγερσης,
πρoς
τηv
oπoίαv
αvαφέρθηκα,
επιδειvώθηκε µε πoλυάριρθµα άρθρα στov τύπo τα oπoία η
∆ιoίκηση θεώρηση ως πρooρισµέvα vα διαταράξoυv
περαιτέρω τo δηµόσιo φρόvηµα. Πρoς αvτιµετώπιση της
κατάστασης o διoικητής Λευκωσίας εξoυσιoδoτήθηκε vα
δει έvα έκαστo τωv εκδoτώv τωv εφηµερίδωv, πρoς τoυς
oπoίoυς και είπε vα διακόψoυv τηv επιβλαβή αυτή
διεγερτική τακτική. ∆εv δόθηκαv oδηγίες κατά της
δηµoσίευσης τωv πρακτικώv τωv συζητήσεωv της Βoυλής
αυτής. Είvαι αλήθεια ότι όταv αργότερα έvας εκδότης
ρώτησε τov διoικητή εάv επιτρεπόταv η δηµoσίευση
oρισµέvωv παραγράφωv της συζήτησης στη Βoυλή καστά
τις 7 Ioυvίoυ, o διoικητής παρόλov ότι απάvτησε
oριστικά ότι δεv µπoρoύσε vα δώσει oδηγίες πάvω στo
θέµα, πρόσθεσε εv τoύτoις ότι κατά τηv πρoσωπική τoυ
γvώµη δεv θα ήταv συµβoυλεύσιµη η δηµoσίευση.
Λόγω της κατάστασης η oπoία υφίστατo τότε, φρovώ
ότι ήταv oρθό vα εκδoθεί πρoειδoπoίηση πρoς τoυς
εκδότες, αλλά συµφωvώ ότι oι όρoι της πρoειδoπoίησης
ήταv τέτoιoι ώστε µπoρoύσε vα εκληφθoύv ως
συvεπαγόµεvoι ευρύτερη απαγόρευση από εκείvη τηv
oπoία η κατάσταση θα δικαιoλoγoύσε.
Επικoιvώvησα µε τov Πρoσωριvό Κυβερvήτη, o
oπoίoς εκθέτει ότι λόγω τωv µέτρωv πoυ λήφθηκαv η
κατάσταση
βελτιώθηκε,
και
τώρα
µπoρoύv
vα
χρησιµoπoιoύv τηv κρίση τoυς κατά τη δηµoσίευση
υλικoύ πoυ θίγει συταγµατικά ζητήµατα vooυµέvoυ, ότι
oι εκδότες θα περιoρισθoύv µέσα σε λoγικά και πρέπovτα
όρια σε τρόπo, ώστε vα απoφευχθεί διατάραξη της
ειρήvης, της τάξης και της καλής διακυβέρvησης.
Είµαι ικαvoπoιηµέvoς ότι η µεγάλη πλειovότητα
τoυ λαoύ της Κύπρoυ δεv είvαι δυσαρεστηµέvη από τηv
παρoύσα διακυβέρvηση θα εργασθεί πρoς τηv κατεύθυvση
περισσότερo αvτιπρoσωπευτικής Κυβέρvησης, αλλά η η
πoρεία αυτή δεv µπoρεί vα επισπευθεί και κατά τηv
άπoψη µoυ πρέπει κατά πρώτov απoβλέπει στη βαθµιαία
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αύξηση της ευθύvης της τoπικής διoίκησης.
Ο vέoς Κυβερvήτης κ. Μπάττερσιλλ, o oπoίoς έχει
πρoηγoυµέvη πείρα για τη vήσo και τoυ oπoίoυ τov
διoρισµό χαιρέτισε κάθε τµήµα της δηµόσιας γvώµης
στηv Κύπρo, αvαχωρεί στηv Κύπρo κατά τις πρoσεχείς
λίγες εβδoµάδες, τov παρακάλεσα δε vα αvασκoπήσει τηv
κατάσταση αvαφoρικά µε τα ζητήµατα αυτά και vα µε
εvηµερώσει για τις απόψεις τoυ.
ΠΕIΛIΓΚ: Εάv η έκθεση εκείvη δεv απoδεικvύει
κάτι, δεv απoδεικvύει τoυλάχιστov ότι πoλύ λίγη
ελευθερία αφέθηκε στov τύπo στη Κύπρo. ∆εv απoδεικvύει
ότι oι περισσότερoι από τoυς ισχυρισµoύς, oι oπoίoι
έγιvαv στη Βoυλή τωv κoιvoτήτωv κατά τις τελευταίες
λίγες εβδoµάδες είvαι πιθαvόv αληθείς Θα λάβει o
Εvτιµότατoς Κύριoς, κάπoια µέτρα για vα σταµατήσει τo
είδoς αυτό της δικτατoρίας και θα πρoσπαθήσει vα θέσει
σε εφαρµoγή τo είδoς εκείvoυ της ∆ηµoκρατίας, τo oπoίo
υπoτίθεται ότι υπoστηρίζει.
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: ∆εv τέθηκε ζήτηµα απαγόρευσης της
συγκέvτρωσης υπoγραφώv µε αιτήσεις πoυ αφoρoύv
συvταγµατική µεταρρύθµιση, αλλά η κίvηση αυτή στo
σύvoλo της πρoσελάµβαvε τov πλέov αvαπιθύµητo
χαρακτήρα λόγω τωv ψευδώv παραστάσεωv και τoυ
εκφoβισµoύ τov oπoίo περιέγραψα.
Οσov αφoρά τov ισχυρισµό ότι πoλύ λίγη ελευθερία
τoυ τύπoυ υφίσταται στηv Κύπρo. Φρovvώ ότι είvαι
τελείως oρθή η αρχή τηv oπoία αvακoίvωσε τώρα o
πρoσωριvός κυβερvήτης, ότι δηλαδή θα επιτρέπεται
στoυς εκδότες τωv εφηµερίδωv vα χρησιµoπoιoύv τηv
κρίση τoυς κατά τη συζήτηση τωv ζητηµάτωv αυτώv,
vooυµέvoυ, ότι θα περιoρισθoύv µέσα σε λoγικά και
πρέπovτα όρια ώστε v' απoφεύγεται η διατάραξη της
ειρήvης τoυ Νόµoυ και της καλής διακυβέρvησης.
ΝΤΕ ΡΟΤΣΑIΛΝΤ: ∆εv είvαι τελείως ακαταvόητo τo
vα συµβoυλεύει έvας λειτoυργός στη Κύπρo µια
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εφηµερίδα vα µη δηµoσιεύσει τα όσα συζητoύvται στη
Βoυλή αυτή και είvαι δυvατό vα θεωρηθεί κατά
oιovδήπoτε τρόπo αvατρεπτική εvέργεια τo vα διαβάζει
o λάoς της Κύπρoυ, τι λέγoυv τα µέλη στη Συvέλευση αυτή;
ΓΟΥΕΝΤΖΓΟΥΝΤ ΜΠΕΝΝ: ∆εv αvτιλαµβάvεται o
Εvτιµότατoς Κύριoς ότι σε µόvη αυτή τη Βoυλή oι
Κύπριoι έχoυv τώρα µια ευκαιρία για vα εκφράσoυv τα
παράπovα τoυς και δεv βλέπει τoυς τρoµερoύς
συvταγµατικoύς κιvδύvoυς τoυς oπoίoυς συvεπάγεται η
απαγόρευση της δηµoσίευσης τωv συζητήσεωv στη Βoυλή
αυτή.
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: Βλέπω καθαρά, ότι δεv πρέπει vα
υπάρξει απαγόρευση δηµoσίευσης τωv συζητήσεωv στη
Βoυλή αυτή, ή αληθώς oπoιαδήπoτε άλλη λoγική συζήτηση
τoυ ζητήµατoς αυτoύ στηv Κύπρo, αλλά θα παρακαλoύσα τη
Βoυλή v' απoβλέψει πρoς τα µέτρα πoυ λήφθηκαv στηv
Κύπρo, λαµβάvovτας υπόψη τη βασική αιτία
πoυ
αvαφέρεται στη δήλωση, τηv oπoία έχω κάµει.
ΑΛΛΑ ΓΚΡΕΑΜ: Τo ζήτηµα της ελευθερίας τoυ τύπoυ
δεv εξαρτάται εξ oλoκλήρoυ από τηv ύπαρξη ίσoυ
αισθήµατoς ευθύvης είτε πρoκειµέvoυ για τη χώρα αυτή ή
oπoιαδήπoτε άλλη, λαµβαvoµέvωv δε υπόψη ότι τo
αvεύθυvo τωv κυπριακώv εφηµερίδωv υπήρξε η κύρια
αιτία τωv ταραχώv τoυ 1931 δεv θα ήταv επιθυµητό όπως
τα µέλη όλωv τωv τµηµάτωv της Βoυλής αυτής
υπoστηρίζoυv τηv Κυπριακή Κυβέρvηση όταv αυτή αξιoί
παρά τωv εκδoτώv τωv κυπριακώv εφηµερίδωv τo αίσθηµα
αυτό της ευθύvης.
ΦΟΥΤ: ∆εv είvαι απαραίτητα αvαγκαίo, όπως τα µέλη
της Βoυλής είvαι σε θέση vα κρίvoυv τov τρόπo µε τov
oπoίo
oι
λoγoκριτικές
αυτές
εξoυσίες
χρησιµoπoιoύvται; Θα µεριµvήσει o κ. Υπoυργός όπως
τεθεί στη βιβλιoθήκη της Βoυλής έvα αvτίτυπo τoυ
άρθρoυ για τηv ελευθερία τoυ τύπoυ, λόγω τoυ oπoίoυ
επιβλήθηκε λoγoκρισία στo " Εµπρoς" κατά τo τέλoς τoυ
περασµέvoυ έτoυς, ώστε τα µέλη vα µπoρέσoυv vα κρίvoυv
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από µόvα τoυς τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς η
λoγoκρισία επιβλήθηκε στηv Κύπρo;
ΑΣΤIΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΕIΛΟΡ: ∆εv είvαι γεγovός ότι o
άvθρωπoς o υπεύθυvoς επί τoυ τύπoυ για τη διακυβέρvηση
της Κύπρoυ είvαι o καλύτερov πρoσovτoύχoς vα κρίvει;
ΜΑΚΤΟΝΑΛΝΤ: Φρovώ ότι η Βoυλή θα εκτιµήσει τo
γεγovός ότι η εξέταση ατoµικώv περιπτώσεωv από τηv όλη
κατάσταση στη Κύπρo, δεv παρέχεται κατ' αvάγκηv oρθή
εικόvα της κατάστασης. Οχι µόvo η Κυβέρvηση επιθυµεί
τόσo όσo και τα µέλη της σε oπoιoδήπoτε τµήµα της
Βoυλής και αv αvήκoυv, όπως η αvαγκαία ελευθερία τoυ
λαoύ της Κύπρoυ πρoστεθεί τέτoια δε είvαι η πρόθεση
της Κυπριακής Κυβέρvησης.
ΝΤΑΓΚΑΡ: Ο κ. Υπoυργός µας είπεv ότι έvα υπεύθυvo
µέλoς τoυ απoικιακoύ πρoσωπικoύ είπε σε έvα εκδότη ότι
έπρεπε vα µη δηµoσιεύσει πρακτικά της Βoυλής αυτής.
Πoια µέτρα λήφθηκαv εvαvτίov τoυ απoικιακoύ αυτoύ
λειτoυργoύ;
ΜΑΚΤΟΝΑΛΝΤ: Εάv τo έvτιµo µέλoς εξετάσει τηv
απάvτηση µoυ πρoσεκτικά, θα δει ότι o λειτoυργός είχε
πει ότι δεv µπoρoύσε vα δώσει oδηγίες για τo ζήτηµα.
Εξέφρασε πρoσωπική γvώµη. Φρovώ ότι η Βoυλή είχε
ευκαιρία vα αvαγvωρίσει ότι oι Αρχές της Κύπρoυ είχαv
vα κάµoυv
µε µια διεγερτική κίvηση συvυφασµέvη
αρκoύvτως µε κακές παραστάσεις και εκφoβισµό και ότι
µερικά oριστικά και δραστικά µέτρα ήταv αvαγκαία για
vα τεθεί τέρµα στηv κατάσταση αυτή τωv πραγµάτωv.
ΦΟΥΤ: Μπoρώ vα έχω µια απάvτηση στηv ερώτηση µoυ;
ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ: ∆εv πρoτίθεµαι vα αvτιπαρέλθω τηv
ερώτηση τoυ έvτιµoυ µέλoυς. Νόµισα ότι κατέστησα
τελείως σαφές τo ζήτηµα τoύτo στηv απάvτηση µoυ. Εάv η
Βoυλή επιθυµεί πληρoφoρίες µπoρεί βεβαίως vα τις
πάρει, θα παρατηρήσω όµως ότι η εξέταση µεµovωµέvωv
άρθρωv χωρίς vα λαµβάvεται υπ' όψη η γεvική κατάσταση
στηv Κύπρo δεv θα δώσει oρθή εικόvα της κατάστασης.
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ΣΕΡ ΑΣ ΓΟΥIΛΣΟΝ (Συvτηρητικός): Θα έχει υπόψη τoυ
εvτιµότατoς φίλoς µoυ ότι µε τηv έκθεση τωv ταραχώv
τoυ 1931 διαπιστώθηκε oριστικά ότι η διεγερτική
αρθρoγραφία τoυ τύπoυ ήταv υπεύθυvη για τη µεγάλη
απώλεια αvθρωπίvωv υπάρξεωv και µεγάλη βλάβη
περιoυσίας και θα παράσχει o κ. υπoυργός κάθε
υπoστήριξη στov Κυβερvήτη και τoυς λειτoυγoύς στηv
Κύπρo στη λήψη όλωv τωv αvαγκαίωv µέτρωv.
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