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12.8.1939: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΟΥIΛΛIΑΜ ΝΤΕΝΝIΣ
ΜΠΑTΤΕΡΣIΛ ΣΕ ∆IΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΛΑΟ
ΕΥΧΕΤΑI Η ΘΗΤΕIΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕIΚΝΥΟΤΑΝ
ΠΕΡIΟ∆ΟΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΓIΑ ΤΗ ΝΗΣΟ
Στις 10 Αυγoύστoυ 1939 τo απόγευµα o vέoς
Κυβερvήτης της Κύπρoυ Γoυίλλιαµ Ντέvvις Μπάττερσιλ
έδωσε στηv πλατεία τoυ Σεραγίoυ τo vεvoµισµέvo
όρκo εvώπιov µιας κoσµoπλήµµυρας και αvαχώρησε για
τo Τρόoδoς όπoυ µεταφερόταv η Κυβέρvηση καστά τη
διάρκεια
τoυ
καλoκαιριoύ
µε
όλoυς
τoυς
αξιωµατoύχoυς της.
Στηv τελετή δεv παρέστη o Τoπoτηρητής τoυ
Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ,
Μητρoπoλίτης
Πάφoυ
Λεόvτιoς δεv είχε πρoσκληθεί στηv τελετή (βρισκόταv
εvτoπισµέvoς στηv Πάφo µε διάταγµα τoυ δικαστηρίoυ)
παρά τo γεγovός ότι τo είχε επιδιώξει έµµεσα.
Ωστόσo, λίγo µετά τηv άφιξη τoυ στo Κυβερvείo
o Μπάττερσιλλ έπαιρvε έvα τελεγράφηµα από τo
Λεόvτιo µε τo oπoίo εvώ τov καλωσώριζε και τoυ
υπεvθύµιζε ότι o Κυπριακός λαός περίµεvε πoλλά από
αυτόv:
"Εξoχώτατov
Κύριov Μπάττερσιλλ
Κυβερvήτηv Κύπρoυ
"∆ιαµαρτυρόµεvoι διά τov εθvικόv εvαvτίov
µας διωγµόv υπό της Κυπριακής πρoπαγαvδιστικής
απoλυταρχικής κυβερvήσεως εγώ και o µαρτυρικός
έvδoξoς λαός µoυ, Ελληvες φίλαγγλoι σας υπoδεχόµεθα
εκπρόσωπov της φιλελληvικής Αγγλίας άγγελov
ελευθερίας.
Εκ τoυ τόπoυ της φυλακής µoυ, εξ ovόµατoς της
εv διωγµώ ευρισκoµέvης Εκκλησίας Κύπρoυ και τoυ
λαoύ Κύπρoυ, ως Iεράρχης και Εθvάρχης αυτoύ,
απευθύvω τηλεγραφικώς τov φιλόξεvov χαιρετισµόv.
Εξoχώτατε, "Καλώς ήλθατε εις τηv ωραίαv Ελληvικήv
µας Πατρίδα".
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Ο µoχθώv διά τov επιoύσιov υπό τov θεριvόv τωv
πεδιάδωv καύσωvα αvαξιoπαθώv ευγεvής λαός µoυ, σας
πρoπέµπει εις τo δρoσερόv Τρόoδoς, της ιστoρικής
αυτoύ Νήσoυ, ελπίζωv ότι oι θρύλoι τωv ελληvικώv
θεώv τoυ Κυπριακoύ Ολύµπoυ θα φωτίσωσι τov voυv σας
εις αλήθειαv και θα δovήσωσι τηv καρδίαv σας εις
δικαιoσύvηv.
Τα απαράγραπτα δίκαια µας, τα κεκτηµέvα
πρovόµια µας, oι εθvικoί πόθoι µας, αvαµέvoυσιv
αvαγvώρισιv, απόδoσιv, πλήρωσιv.
Η Ελληvική Νεoλαία Κύπρoυ, ζητεί vα
επιστρέψητε εις αυτήv τηv πατρoπαράδoτov εθvικήv
της εκπαίδευσιv.
Η Απoστoλική Κυπρίωv Εκκλησία αvαµέvει
απαλλαγµέvη τωv δειvώv αυτής ευχoµέvη τη Υµετέρα
Εξoχότητα πάσαv ευδαιµovίαv.
Ο Πάφoυ ΛΕΟΝΤIΟΣ
Τoπoτηρητής Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ Κύπρoυ
Τo τηλεγράφηµα τoυ Λεovτίoυ δεv ήταv τo
µovαδικό πoυ έπαιρvε o vέoς Κυβερvήτης. Εκατovτάδες
κύπριoι, πράγovτες σωµατεία και oργαvώσεις, είχαv
απoστείλει τηλεγραφήµατα σ' αυτόv, άλλoι για vα τov
καλωσωρίσoυv και άλλoι για vα τoυ ζητήσoυv
πoλιτικές ελευθερίες τις oπoίες τόσo είχε στερηθεί
o λαός.
Με τα τηλεγραφήµατα o λαός επέκριvε τo
πρoηγoύµεvo κεθεστώς και άφηvε στov Μπάττερσιλλ vα
αvτιληφθεί ότι ήλπιζε πως αυτός θα ήταv καλύτερoς
από τov πρoκάτoχό τoυ.
Τo
Σωµατείo
Οvήσιλλoς
Αµµoχώστoυ
τηλεγραφoύσε στo Μπάττερσιλλ:
"Σύλλoγoς
Αµµoχώστoυ
"Οvήσιλλoς"
αισθαvόµεvoς αvακoύφισιv διά λήξιv µεσαιωvικ0ύ
δικτατoρικoύ καθεστώτoς και µετά στερρώv ελπίδωv
διά τηv εγκαθίδρυσιv εις ιστoρικήv ελληvικήv
πατρίδα
µας
γvησίoυ
αvτιπρoσωπευτικoύ
πoλιτεύµατoς,
υπoβάλλει
ευλαβώς
εγκάρδιov
χαιρετισµόv επί αvαλήψει διακυβερvήσεως Κυπριακoύ
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λαoύ και εύχεται Υµετέρα Εξoχότητα και oικoγέvεια
αυτής ευδαιµovίαv".
Από τη Λάρvακα τo σωµατείo Πεζoπoρικός
τηλεγραφoύσε:
" Ο "Πεζoπoρικός Οµιλoς" απευθύvει πρoς τηv
Υµετέραv Εξoχότητα τo "Καλώς ήλθατε" πιστεύωv εις
τηv
πραγµατoπoίησιv τωv Κυπριακώv πόθωv και
ελπίζωv ότι η Κύπρoς θα απoτελέση πραγµατικόv µέλoς
της Βρετταvικής Κoιvoπoλιτείας".
Τo σωµατείo ∆ιγεvής Ακρίτας της Μόρφoυ εξ
άλλoυ τόvιζε στo τηλεγράφηµα τoυ:
"
Μέλη
σωµατείoυ
"∆ιγεvής
Ακρίτας"
χαιρετίζovτα Υµετέραv άφιξιv ιστoρικήv ταύτηv
vήσov και διαδηλoύvτα voµιµόφρovα αυτώv αισθήµατα,
πιστεύoυσιv επί Υµετέρας Κυβερvήσεως αvαστηλωθoύv
δηµoκρατικoί θεσµoί επ' αγαθώ Κυβερvήσεως και λαoύ"
Κ.I. Γεωργιάδης, Γραµµατεύς
Από
τηv
Πάφo
τo
σωµατείo
"Κυvήρας"
τηλεγραφoύσε:
"Κιvύρας χαιρετίζωv εv τω πρoσώπω Υµετέρας
Εξoχότητoς σθεvαρόv συvήγoρov Κυπριακώv δικαίωv
εύχεται ιδαvικά δηµoκρατίας, ελευθερίας και
δικαιoσύvης φωτίζoυv σταθερώς περίoδov Υµετέρας
διακυβερvήσεως εξασφαλίζovτα ευηµερίαv Κυπριακoύ
λαoύ".
Ο ∆ήµαρχoς Λαπήθoυ χρ. Κ. Ταλιαδώρoς
διαµηvoύσε στo vέo Κυβερvήτη:
"Εξoχώτατov Κυβερvήτηv της vήσoυ Κύπρoυ
Τρόoδoς
Εξoχώτατε,
Κoιvότης Λαπήθoυ εξάλλω χαρά εύχεται υµίv
καλώς ήλθατε. Πιστεύει ότι Κυβερvητείας Υµώv
αvατoλή καλυτέρωv ηµερώv, στηριζoµέvη εις ευγεvείς
αρχάς Μεγάλης Βρετταvίας, ελπίζει απόδoσιv
πoλιτικώv ελευθεριώv εις λαόv έχovτα εθvικήv
καταγωγήv, έvδoξov ιστoρίαv και συvαίσθησιv
αvθρωπίvης υπάρξεως"
ΧΡ. Κ. ΤΑΛIΑ∆ΩΡΟΣ
∆ήµαρχoς Λαπήθoυ
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Από τo Ριζoκάρπασo εξ άλλoυ έφθαvε αργότερα η
πιo κάτω αίτηση πoυ κυκλoφόρησε στo χωριό και
υπέγραψαv oι κάτoικoι της κoιvότητας:
" Εξoχώτατε,
Οι ευσεβάτως υπoφαιvόµεvoι κάτoικoι της
κoιvότητoς Ριζoκαρπάσoυ έχoµεv τηv τιµήv vα
υπoβάλωµεv εις τηv Υµετέραv Εξoχότητα τα ακόλoυθα:
1. Εκφράζoµεv τηv ευχαρίστησιv µας διά τov
διoρισµόv Σας ως Κυβερvήτoυ της Πατρίδoς µας.
2. Πιστεύovτες ότι έvας Λαός δυvατόv vα
ευηµερήση µόvov όταv o ίδιoς διαχειρίζεται τας
υπoθέσεις τoυ, ικετεύoµεv τηv Υµετέραv εξoχότητα,
όπως ευαρεστoύµεvoς εισηγηθή εις τηv παvίσχυρov
Κυβέρvησιv της Βρετταvικής αυτoκρατoρίας vα
χoρηγήση εις τηv Κύπρov πoλίτευµα µε τo oπoίov o
κυπριακός λάoς vα δικαιoύται vα έχη Βoυλήv και
υπεύθυvov Κυβέρvησιv διά vα διαχειρίζεται τας
υπoθέσεις τoυ, δηλαδή αυτovoµίαv πλήρη".
Στις 12 Αυγoύστoυ o Κυβερvήτης απηύθυvε πρoς
τov Κυπριακό λαό διάγγελµα στo oπoίo όµως τίπoτε
δεv αvέφερε για τις πρoθέσεις τoυ. Ευχόταv µόvo η
θητεία τoυ στηv Κύπρo vα απoδεικvυόταv περίoδoς
πρoόδoυ για τη vήσo:
"Επιθυµώ vα καταστήσω γvωστό σε όλoυς
εκείvoυς oι oπoίoι µε τηv άφιξη µας στηv Κύπρo
έλαβαv µέρoς στηv υπoδoχή της συζύγoυ µoυ και εµέvα
στη Λάρvακα, τη Λευκωσία και κατά τη διαδρoµή µας
από τη Λάρvακα στo Τρόoδoς, καθώς και πρoς όλoυς
εκείvoυς, oι oπoίoι µας απέστειλαv χαιρετιστήρια
τηλεγραφήµατα,
πόσo
συγκιvηθήκαµε
από
τις
εκφράσεις καλής διάθεσης, τις oπoίες συvαvτήσαµε
παvτoύ. Μoυ πρoκαλεί µεγάλη ευχαρίστηση η επάvoδoς
µoυ στηv Κύπρo, η ειλικριvής δε ελπίδα µoυ είvαι
όπως η θητεία µoυ ως Κυβερvήτη απoδείχθηκε περίoδoς
πρoόδoυ για τη vήσo και ευηµερία τωv κατoίκωv της".
Ταυτόχρovα o Μπάτερσιλλ ευχαρίστησε τoυς
Λευκωσιάτες και τoυς Λαρvακείς πoυ τoυ επιφύλαξαv
τόσo θερµή υπoδoχή. Με έvα τηλεγράφηµα τoυ τηv ίδια
µέρα στo δήµαρχo Λευκωσίας Θεµιστoκλή ∆έρβη τόvιζε:
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" Εχω κoιvoπoιήσει στov τύπo σύvτoµα
διάγγελµα πρoς όλoυς εκείvoυς oι oπoίoι στις 10
Αυγoύστoυ υπoδέχθηκαv τόσo εγκάρδια τηv άφιξη στηv
Κύπρo της συζύγoυ µoυ και εµέvα. Σε σας ιδιαίτερα ως
δήµαρχo της Λευκωσία θα επιθύµoύσα vα πω πόσo βαθιά
εκτίµησα τη δεξίωση πoυ έγιvε σε µέvα στηv
πρωτεύoυσα, η θέρµη της oπoίας ήταv πρόδηλoς στη
συµπεριφoρά τoυ λαoύ και στη διαψίλεια τωv σηµαιώv
και διακoσµήσεωv, oι oπoίες πλαισίωvαv τη διαδρoµή
µoυ.
Σε µας και µέσω σας πρoς όλoυς τoυς πoλίτες
Λευκωσίας απευθύvω εγκαρδιότατo χαιρετισµό".
Εχω τηv τιµή vα διατελώ
Ευπειθής θεράπωv της εvτιµότητας σας
Γ.∆. Μπάττερσιλλ
Κυβερvήτης
Παρόµoιo ήταv και τo περιεχόµεvo τoυ
τηλεγραφήµατoς τoυ Κυβερvήτη πρoς τo δήµαρχo
Λάρvακας Αραδιππιώτη:
" Πρoς τo λαό της Λάρvακας, o oπoίoς µε
υπoδέχθηκε για vα µε χαιρετίσει πρώτoς επιθυµώ διά
µέσoυ σας vα διαβιβάσω τις θερµότερες ευχαριστίες
µoυ και τηv εκτίµηση µoυ".
Εχω τηv τιµή vα διατελώ
της Εvτιµoτητς σας
Ευπειθής θεράπωv
Γ.∆. Μπάττερσιλλ
Κυβερvήτης
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