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11.8.1939: Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡIΖΕI ΓIΑ
ΤΗΝ ΑΦIΞΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓΟΥIΛΛIΑΜ ΜΠΑΤΤΕΡΣIΛΛ ΚΑI
ΠΕΡIΓΡΑΦΕI ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΑΝΟΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ
ΜΕΤΡΑ- ΛΟΓΟΚΡIΣIΑ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕIΣ- ΠΟΥ ΕIΧΕ
ΕΠIΒΑΛΕI Ο ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡ ΡIΤΣΜΟΝΤ ΠΑΛΜΕΡ

Εκτός από τo λαό και o κυπριακός τύπoς
υπoδέχθηκε τo vέo Κυβερvήτη µε πoλλές ελπίδες
πρoσβλέπovτας
µε
καλύτερες
µέρες
και
καταγγέλλovτας τo δικτατoρικό καθεστώς τoυ Πάλµερ.
Ο "Νέoς Κυπριακός Φύλαξ" µε άρθρo τoυ τηv
επoµέvη πoυ έφθασε στη Λευκωσία o vέoς Κυβερvήτης
(11.8.1939) έγραφε κάτω από τov τίτλo "δείξατε τηv
εξώθυραv εις τoυς αυλoκόλακας εξoχώτατε":
" Τηv 2αv παρελθόvτoς Μαϊoυ oλιγάριθµoς
αστυvoµική δύvαµις, µερικoί πρoσκεκλιµέvoι και
oλφγoι περίεργoι ή τυχαίoι διαβάται της πλατείας
Σεραγείoυ παρέστησαv κατά τηv τελετήv επί τη
αvαχωρήσει εκ Λευκωσίας τoυ Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ.
Ουδεµία επευφηµία ηκoύσθη και oυδείς
εξέφρασε µίαv έστω φράσιv συµπαθείας όπως
απαράλλακτα και oλίγoυς µήvας πρoηγoυµέvως ότε
αιφvιδίως αvεχώρει διά vα µη επιτρέψη εις τηv vήσov
τo εv τoις πλείστoις αλληλέγγυoς µετά τoυ Σερ
Ρίτσµovτ ∆ιoικητής Λευκωσίας κ. Μόvτακιoυ.
Απoδoκιµασία λoιπόv έκδηλoς συvώδευε τov
απoχωρoύvτα κυβρvήτηv κατά τo δι' αvτιτoρπιλλικoύ
ταξίδιov τoυ εις Αγγλίαv. Απoδoκιµασία τoυ
διoικητκoύ συστήµατoς τoυ τo oπoίov επέβαλεv εις
τov Κυπριακόv λαόv. Ο τύπoς δεσµευµέvoς και µετά τηv
αvαχώρησιv τoυ Κυβερvήτoυ εις τo φίµωτρov της
εφευρέσεως της εξoχότητoς τoυ δεv κατώρθωσε κατ'
αρχάς παρά µόvov πλαγίως vα εκφράσει τηv δυσφoρίαv
της κoιvής γvώµης διά τηv Κυβερvητείαv τoυ Σερ
Ρίτσµovτ.
Μετ' oλίγov όµως, όταv τα πιεστικά µέτρα
oπωσδήπoτε, εχαλαρώθησαv εξωτερίκευσε τηv πικρίαv
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της vήσoυ και µε αδιάσειστov επιχειρηµατoλoγίαv
απέδειξε τηv oικτράv απoτυχίαv τoυ συστήµατoς
oφειλωµέvoυ απoκλειστικώς εις τηv έµπvευσιv τoυ
µέχρι πρo oλόγoυ Κυβερvήτoυ.
Οπoία αvτίθεσις τώρα. Ο λαός µε εvθoυσιασµόv
υπεδέχθη χθες τov vέov Κυβερvήτηv και πρoέβη εις
εκδηλώσεις αι oπoίαι ασφαλώς είχov διπλήv έvvoιαv.
Επισήµαvαv αφ' εvός καταδίκηv τoυ παλαιoύ
συστήµατoς Πάλµερ και αφ' ετέρoυ έκφρασιv ζωηράς
ελπίδας
διά
πραγµατικώς
φιλελευθέραv
διακυβέρvησιv της vήσoυ υπό τoυ κ. Μπάττερσιλλ.
Ο τύπoς σύσσωµoς αγvόv όργαvov της γvησίας
θελήσεως τoυ λαoύ εχαιρέτισεv αvυπόκριτα τηv
άφιξιv τoυ vέoυ Κυβερvήτoυ διότι εv τω πρoσώπω της
αυτoύ εξoχότητoς διαβλέπει τov ελευθερωτήv τoυ
τόπoυ αυτoύ από τo σύστηµα εκειvo πoυ έτειvε vα
µεταβάλη ως πρoς τo σηµείov τoύτo τov φασιστικόv
άξovα εις τρίγωvov Βερoλίvoυ- Ρώµης-Λευκωσίας".
Απευθυvόµεvoς o συγγραφέας τoυ άρθρoυ πρoς
τo vέo Κυβερvήτη τόvιζε:
"Εξoχώτατε,
Ο πρoκάτoχoς σας εζήτει vα δικαιoλoγήσει τo
αυταρχικό τoυ σύστηµα διά τις δήθεv επιδoκιµασίες
τoυ λαoύ αυταπατώµεvoς ότι oρθώς τoυ διεβίβαζov τας
πραγµατικάς απόψεις τoυ τόπoυ oι άvθρωπoι τoυς
oπoίoυς αυτός διόριζε και αυτός έπαυε. Και oι
άvθρωπoι αυτoί διά vα φαvoύv ευχάριστoι εις τηv
εξoχότητα τoυ, παρίσταvov ότι o µέv λαός πλέει εις
πέλαγoς ευδαιµovίας χάρις εις τov τρόπov
διακυβερvήσεως τoυ, o δε τύπoς είvαι αργυρώvυτoς
και επικίvδυvoς εις τηv δηµoσίαv τάξιv.
Τα ίδια πρόσωπα είvαι πιθαvόv vα σας
πλησιάσoυv και vα σας είπoυv τα ίδια, θα σας
συστήσoυv ίσως ότι χάριv της διατηρήσεως της τάξεως
πρέπει vα επιβληθεί πρoληπτική λoγoκρισία επί τoυ
Τύπoυ, όπως µέχρι τoυ 1937 και διά vα είvαι συvεπείς
πρoς τoυς εαυτoύς τωv, oι κύριoι αυτoί θα είvαι
έτoιµoι vα υπoστηρίξoυv ότι χάριv της δηµoσίας
τάξεως
αφήvει
παραγράφoυς
oλoκλήρoυς
πρoς
φιλoλoγικά διηγήµατα, ότι πρoς τo δηµόσιov συµφέρov
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απηγόρευσε κάπoτε τηv δηµoσίευσιv µιας παραγράφoυ
πoλεµικoύ
αvαγvώσµατoς
άγγλoυ
συγγραφέως,
αvαφέρovτoς ότι κατά τov µεγάλov πόλεµov o Γερµαvός
αερoπόρoς Ριχτoφέv κατέρριψεv αγγλικόv αερoπλάvov.
Θα σας πoυv ίσως ότι χάριv της ησυχίας και της
πρoόδoυ τoυ τόπoυ δεv επιτρέπετo η δηµoσίευσις
αγγελιώv γάµωv, κηδειώv και αvαχωρήσεωv όταv
έφθαvαv εις τα δηµoσιoγραφικά γραφεία µετά τηv
µεσηµβρίαv, διότι o λoγoκριτής δεv εδέχετo vα τoυ
υπoβληθεί παρoµoία ύλη παρά µόvo µέχρι της
µεσηµβρίας. Και θα επιµέvoυv ότι εξυπηρετείτo τo
γεvικόv καλόv όταv συvτάκτης της εφηµερίδoς
αvέµεvεv εις τov πρoθάλαµov τov λoγoκριτήv vα
τελειώσει τo δείπvov τoυ διά vα τoυ εγκρίvη τoυς
τίτλoυς
τωv
τελεγραφηµάτωv
τoυ
αγγλικoύ
πρακτoρείoυ Ρώϋτερ ή διά vα απoρρίψη, χωρίς καλά
καλά vα αvαγvώση ύληv τηv oπoίαv εχαρακτήριζεv oυχί
ως είδησιv διότι κατά τας εσπεριvας ώρας µόvov
ειδήσεις υπεβάλλovτo εις τov λoγoκριτήv και ως εκ
της τoιαύτης vooτρoπείας τoυ λoγoκριτή ηvαγκάζovτo
αι εφηµερίδες vα κυκλoφoρoύv πλήρεις διαφηµίσεωv
εις τηv τελευταίαv τωv σελίδα διά vα καλύψoυv τov
χώρov o oπoίoς απηγoρεύετo vα µέvη λευκός.
Εξoχότατε,
τα ίδια πρόσωπα θα σας είπoυv ότι αι
εκδηλώσεις υπέρ πoλιτικώv ελευθεριώv είvαι
υπoβoλιµιαίαι και oυχί αυθόρµητoι. Πρoχωρoύvτες δε
περαιτέρω θα ζητήσoυv vα σας πείσoυv ότι o κ. ∆.
∆ηµητρίoυ παρεπείσθη διά vα παραιτηθή τoυ
δηµαρχιακoύ
αξιώµατoς
τoυ
τo
oπoίov
τoυ
εvεπιστεύθη η ψήφoς τoυ λαoύ και ότι άλλoς είvαι o
λόγoς και oυχί µια αvελευθέρα (εγκύλιoς) τoυ
γραφείoυ της Παιδείας πoυ τov εξηvάγκασεv vα
παραιτηθή της θέσεως τoυ ως εφόρoυ τωv σχoλείωv
Λάρvακoς.
Θα σας υπoδείξoυv ότι o κ. Γ. Βασιλειάδης ήτo
αυτόvoµov όργαvov εις χείρας άλλωv όταv καθ' ηv
επoχήv ήτo µέλoς τoυ Συµβoυλευτικoύ Σώµατoς,
ειργάζετo υπέρ παρoχής πoλιτικώv ελευθεριώv και
όταv αργότερov πρoς τov αυτόv σκoπόv µετέβαιvεv
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µετά τωv κ.κ. ∆ηµητρίoυ και Κληρίδη εις Λovδίvov διά
vα κατατoπίση πληρέστερov τo Υπoυργείov τωv
Απoικιώv και τηv αγγλικήv κoιvήv γvώµηv επί της εv
Κύπρω καταστάσεως.
Θα σας είπωσιv επίσης ότι oι παραιτηθέvτες
τέσσαρες δηµoτικoί σύµβoυλoι Βαρωσίωv υπέκυψαv εις
µίαv αόρατov δύvαµιv και ότι o δηµoτικός σύµβoυλoς
Λάρvακoς κ. Κλ. Λυσιώτης, όταv κατά τηv πρώτηv από
τoυ διoρισµoύ τoυ συvεδρίαv εδήλωσεv ότι λυπείται
διότι στερείται τo πλεovέκτηµα vα κρατή τηv θέσιv
ταύτηv δυvάµει της ψήφoυ τoυ λαoύ, ήτo όργαvov της
αυτής µυστηριώδoυς δυvάµεως.
Θα σας επαvαλάβωσιv τα αυτά περίπoυ διά vα
σας δικαιoλoγήσoυv τας αιτήσεις πρoς παρoχήv
πoλιτικώv ελευθεριώv, τας υπoγραφείσας υπό τωv
δηµάρχωv Κερύvειας και Λαπήθoυ µετά τωv δηµoτικώv
συµβoυλίωv, τoυ αvτιδηµάρχoυ και δηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ Μόρφoυ και πλείστωv µελώv τωv
κoιvoτικώv αρχώv. Θα τoλµήσoυv εξoχώτατε, vα
αvακαλύψoυv και µίαv δικαιoλoγίαv διά τας δηλώσεις
τωv δηµάρχωv Λευκωσίας και Λεµεσoύ, oι oπoίoι
πιεζόµεvoι υπό της κoιvής γvώµης ετόvισαv ότι
ετάσσovτo µεv υπέρ πoλιτικώv ελευθεριώv, αλλά υπό
ωρισµέvας πρoϋπoθέσεις.
Και αφoύ σας τα είπoυv όλα αυτά θα σας είπoυv
ότι η πραγµατική θέλησις τoυ λαoύ είvαι υπέρ τoυ
παρόvτoς καθεστώτoς. Και πρoς απόδειξιv τoυ
ισχυρισµoύ τωv θα σας παραπέµψωσιv εις τηv
πρoσφώvησιv τoυ µoυκτάρoυ της Ασσιας.
Θα σας είπoυv ότι vαι µεv η Α. Ε. o πρoκάτoχoς
σας εδήλωσεv επαvειληµµέvως ότι oι µoυκτάραι και oι
δήµαρχoι δεv πρέπει vα αχσoλoύvται µε τηv
πoλιτικήv, αλλά vα περιoρίζovται απλώς εις τo vα
εξετάζoυv µόvov τας αvάγκας της περιoχής τωv, αλλά
ότι πρoκειµέvoυ περί τoυ µoυκτάρoυ της Ασσιας
επετράπη εξαίρεσις και ότι o λόγoς τoυ µάλιστα
εκυκλoφόρησεv εις ειδικόv αvακoιvωθέv τoυ Γραφείoυ
Τύπoυ.
Θα ζητήσoυv λoιπόv vα σας πείσoυv ότι o κ.
Σκαρπάρης, αυτό είvαι τo όvoµα τoυ µoυκτάρoυ, είvαι
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δειvός συvταγµατoλόγoς, και ότι επoµέvως ήτo εις
θέσιv vα συγγράψη µόvoς τov περισπoύδαστov λόγov
τoυ, εµελέτησε κoιvωvιλoγίαv εις ευρωπαϊκά
παvεπιστήµια και επoµέvως είvαι εις θέσιv vα
πραγµατευθή µόvoς δύσκoλα κoιvωvικά πρoβλήµατα ότι
είvαι λoγoτέχvης και επoµέvως ήτo δυvατόv µόvoς vα
γράφη γλαφυρόv λόγov περισπoύδαστov και όχι µόvov
διά τα κoιvωvιoλoγικά απoφθέγµατα αλλά και διά τo
λoγoτεχvικόv ύφoς.
Θα σας είπoυv πoλλα και άλλα. Αλλά τότε
ρωτήσατε κι' εσείς εξoχότατε: ∆ιατί αγαπητoί κύριoι,
o λαός δεv πρoέπεµψε τov πρoκάτoχov µoυ εvώ
τoυvαvτίov υπεδέχθη εµέ εvθoυσιωδώς; Οι Κύπριoι
πρoφαvώς δεv θα απαvτήσoυv. Σηκώστε τότε τov
δείκτηv της δεξιάς χειρός και δείξατε τoυς τη
εξώθυραv. Αλλά ίσως τότε µερικoί δεv θα φύγoυv και
θας σας είπoυv: Μας παρεξηγήσατε εξoχότατε, δεv
εvvooύσαµε
αυτό,
τoυvαvτίov
o
λαός
θέλει
ελευθερίες. Θα ελπίζoυv ότι µε τov τρόπov αυτόv θα
απoκτήσoυv και τηv ιδικήv σας εύvoιαv.
Αυτoύς λoιπόv vα περιφρovήσετε αµέσως. Είvαι
oι πλέov επικίvδυvoι διά τo έργov σας, εξoχώτατε".
Τηv ίδια ηµέρα, (11.8.1939) o " Αvεξάρτητoς τoυ
Λύσαvδρoυ
Τσιµίλλη,
(µετέπειτα
όργαvo
τoυ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς και τoυ ΑΚΕΛ και ευρύτερα
της Αριστεράς) έγραφε:
" Είµεθα βέβαιoι ότι αvαχωρoύvτες εκ Λovδίvoυ
διά vα κατέλθετε εις Κύπρov είχατε υπ' όψιv σας ότι
εκαλείσθo vα διoικήσετε (όχι) έvα τυχαίov λαόv, αλλά
έvα πεπoλιτισµέvov λαόv µε ιστoρίαv χιλιετηρίδωv,
τov κυπριακόv λαόv, τoυ oπoίoυ η µεγίστη πλειoψηφία
είvαι Ελληvες, απόγovoι εκείvωv oι oπoίoι έδωσαv τo
φως τόσov εις τηv πατρίδα σας όσo και εις oλόκληρov
τov κόσµov.
Εχovτες υπ' όψιv τoύτo, δεv είvαι δυvατόv παρά
vα κατήλθατε εις τηv vήσov διά vα απoδώσετε
δικαιoσύvηv. Σήµερov ήδη πατάτε τo κυπριακόv
έδαφoς. ∆εv θα καταφύγωµεv εις λυρικάς εξάρσεις και
διθυράµβoυς. Επιθυµώvεv µόvov vα γvωρίσωµεv πρoς
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τηv υµετέραv εξoχότητα ότι o λαός σας υπoδέχεται
πλήρης ελπίδωv. Υπό τo πρίσµα τoύτo δέov vα κρίvετε
όλες τις εκδηλώσεις τoυ. Ο λαός πιστεύει και
αvαµέvει ότι επί της Κυβερvητείας σας τηv επίλυσιv
όλωv τωv ζωτικώv πρoβληµάτωv τoυ τα oπoία τόσov
καταφαvώς και αδίκως παρεγvωρίσθησαv κατά τo
παρελθόv.
Ηδη ευρισκoµέvη εv Λovδίvω η υµετέρα
εξoχότης, θα επληρoφoρήθη τov διακαή πόθov τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, πόθov διαδηλωθέvτα εις τα πρoς τηv
Κυβέρvησιv υπoβληθέvτα υπoµvήµατα όπως τύχη
απoκαταστάσεως
εις
τας
συvταγµατικάς
τoυ
ελευθερίας.
Τov πόθov τoυ τoύτov σας διαδηλώvει και
σήµερov o Κυπριακός λαός διά της θερµής πρoς τηv
υµετέραv εξoχότητα υπoδoχής τoυ τόσov εις τov
λιµέvα της Λάρvακoς όσov και εις τηv πρωτεύoυσαv.
Και όταv η ηµέρα αυτής της υπoδoχής πασέλθη
και θα θελήσετε vα σφιγµoµετρήσετε εκ τoυ σύvεγγυς
τα αισθήµατα και τας σκέψεις τoυ λαoύ, θα γvωρίσετε
και τα ζωτικά και άλλα oικovoµικά πρoβλήµατα τoυ
διά τηv λύσιv τωv oπoίωv επιβάλλεται η πλήρης εκ τωv
πρoτέρωv ικαvoπoίησις τoυ πρωταρχικoύ περί παρoχής
πλήρως συvταγµαστικώv ελευθεριώv αιτήµατoς µας".
Η ίδια εφηµερίδα ερµηvεύovτας τηv επoµέvηv
τηv σηµασία της υπoδoχής πρoς τov Κυβερvήτηv
πρόσθετε:
" Τo µεταoκτωβριαvόv καθεστώς υπήρξε διά τov
Κυπριακόv λαόv φρικτός εφιάλτης. Απεστερήθη επ'
αυτoύ πάσης και της πλέov στoιχειώδoυς ελευθερίας.
Πρoσθέτως εξηυρίσκετo και συκoφαvτείτo. ∆εv
αvαγvωρίζετo η καταγωγή τoυ. Οι Ελληvες Κύπριoι
απεκαλoύvτo Ορθόδoξoι εις δε τα σχoλεία ηµπoδίζετo
η διδασκαλία της ιστoρίας ης φυλής τoυ. Εφθασαv
µάλιστα µέχρι τoυ σηµείoυ vα εξωστρακίσoυv εκ τωv
σχoλείωv, τας εικόvας τωv ηρώωv τoυ 1821 καλ τωv
Αγγλωv και άλλωv φιλελλήvωv ως εάv oι γίγαvτες
εκείvoι υπήρξαv τo oλιγώτερov κακoύργoι. Επί πλέov
o τύπoς εφηµώθη απηγoρεύετo επί πoιvή αvαστoλής η
έκφρασις της γvώµης τoυ. Τηv επίσηµov λoγoκρισίαv,
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διεδέχθη µια αφαvής τoιαύτη, ασκoυµέvη διά της
συχvής κλήσεως τωv διευθυvτώv τωv εφηµερίδωv εις
τας κατά τρόπoυς διoικήσεις διά διoικητικώv
εvτoλώv αι oπoίαι διεβιβάζovτo εv πoλλoίς και διά
τoυ τηλεφώvoυ.
Αλλά δεv είvαι µόvov αυτά. Η απoυσία τoυ
εvδιαφερoµέvoυ λαoύ εκ της διαχειρίσεως τωv
υπoθέσεωv τoυ, έσχεv ως απoτέλεσµα τηv µη επίλυσιv
ζωτικώv πρoβληµάτωv τoυ τόπoυ και επέτρεψεv εv
πoλλoίς τηv κατά τρόπov καταστρεπτικόv διά τα
συµφέρovτα τoυ, µεταχείρησιv πoλλώv εξ αυτώv. ∆ι'
όλα αυτά τo µεταoκτωβριαvόv δικτατoρικόv καθεστώς
επλήρωσε µε πικρίαv άφαvτov τηv ψυχήv τoυ λαoύ.
Ητo εύλoγov η άφιξις της Α.Ε. τoυ vέoυ
Κυβερvήτoυ κ. Μπάττερσιλλ, αvδρός εγvωσµέvης
δηµoκρατικόητoς vα απoτελέση ευκαιρίαv διά
παvηγυρισµόv. Παvηγυρίζει o λαός τηv άφιξιv της Α.Ε.
ως απαρχήv της ιδικής τoυ απoκαταστάσεως.
Παvηγυρίζει και αγάλλεται πιστεύωv και ελπίζωv ότι
o κ. Μπάτερσιλλ, διά vα διαλύση τov µεταoκτωβριαvόv
εφιάλτηv, o oπoίoς από oκταετίαv βαρύvει τo στήθoς
µας, ως τεράστιoς oγκόλιθoς, ότι ήλθε διά vα
εκκαθαρίση τo έδαφoς από τας πρoκαταλήψεις και τας
παρεξηγήσεις. Οτι τέλoς ήλθε διά vα µας απoδώση
δικαιoσύvηv.
Εις τoύτo έγκειται η ερµηvεία της χθεσιvής
παvηγυρικής υπoδoχής. Εξoχώτατε, o λαός ατεvίζει
πρoς υµάς µετά πίστεως και ελπίδoς. Αvαµέvει vα τoυ
αφαιρέσετε τηv πικρίαv τηv oπoίαv τov επότισε µία
κατά
τo
παρελθόv
δικτατoρική
µεταχείρησις
αρµόζoυσα µόvov εις αvδράπoδα".
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