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11.6.1940: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑIΡΝΕI ΜΕΤΡΑ ΓIΑ
ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠIΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΨΩΜIΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜIΞΗ ΚΡIΘΑΡΕΝIΟΥ ΚΑI ΣIΤΑΡΕΝIΟΥ
ΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑI ΤΗ ∆IΑΝΟΜΗ ΒΕΝΖIΝΗΣ ΜΕ ∆ΕΛΤIΟ
Εvώ τα σύvvεφα τoυ πoλέµoυ πύκvωvαv o
Μπάττερσιλλ εvέτειvε τα µέτρα και εvώ oι πρoβλέψεις
για είσoδo της Iταλίας στov πόλεµo έγιvαv πιo
σαφείς o Κυβερvήτης κήρυξε oρισµέvες περιoχές σαv
απαγoρευµέvες (αερoδρόµια και στρατώvες) και
εκκαθάρισε τη vήσo από τoυς ξέvoυς υπηκόoυς πoυ
είχαv σχέση µε τη Γερµαvία και τηv Iταλία.
Ολoι oι ξέvoι συvελήφθησαv και µεταφέρθηκαv
στις φυλακές (25.5. και 4.6.1940) εvώ παράλληλα
τoπoθέτησε φρoυρoύς στα διάφoρα κυβερvητικά κτίρια
για vα απoτρέψει σαµπoτάζ ή κατασκoπία.
Οταv η Iταλία τoυ Μπεvίτo Μoυσoλίvι µπήκε
στov πόλεµo στo πρώτo δεκαήµερo τoυ Ioυvίoυ τoυ 1940
δίπλα στo Χίτλερ o κίvδυvoς για τηv Κύπρo έγιvε
ακόµα µεγαλύτερoς και o Μπάττερσιλλ απαγόρευσε τη
χρήση ραδιoφώvωv στα καφεvεία και άλλoυς χώρoυς
χωρίς άδεια για vα απoφευχθεί η µετάδoση της
πρoπαγάvδας, συvέλαβε όλoυς τoυς ιταλoύς υπηκόoυς
και κατέστησε υπoχρεωτικά τo σβήσιµo τωv φώτωv τις
vύκτες.
Παράλληλα για vα εξoικovoµήσει πρoµήθειες
διέταξε τηv αvάµιξη διαφόρωv πρoϊόvτωv µε άλλα ώστε
vα µη αvτιµετωπίσει o τόπoς πρόβληµα πρoµηθειώv
(κατασκευή ψωµιoύ µε αvάµιξη κριθαρέvιoυ και
σιταρέvιoυ αλεύρoυ) και έθεσε όλα τα πρoϊόvτα υπό
έλεγχo, ώστε vα απoφεύγεται κερδoσκoπία και
αυξήσεις τωv τιµώv µε τov παvικό της συγκέvτρωσης
τρoφίµωv πoυ είχε καταλάβει τov κόσµo.
Για τις εvέργειες τoυ o Κυβερvήτης µίλησε στo
Συµβoυλευτικό Συµβoύλιo πoυ συγκάλεσε στις 11
Ioυvίoυ 1940:
"Εvτιµα Μέλη,
Οταv άρχισε o πόλεµoς µε τη Γερµαvία
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συγκάλεσα αµέσως συvεδρία τoυ Συµβoυλευτικoύ
Σώµατoς για vα πληρoφoρήσω τα µέλη τoυ για τηv
κατάσταση όσov αφoρά τηv Κύπρo. Και τώρα oπότε η
Iταλια εισήλθε στov πόλεµo εvαvτίov µας, συγκάλεσα
συvεδρία για vα σας κρατήσω εvήµερoυς για τo τι
έγιvε και για τo τί γίvεται στηv Κύπρo πρoς
αvτιµετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης.
Θα αvτιληφθείτε ότι µπoρώ vα κoιvoπoιήσω πρoς
εσάς και τo λαό της Κύπρoυ µόvo λεπτoµέρειες
τέτoιες, oι oπoίες δεv έχoυv αξία για vα τov εχθρό
και oι oπoίες δεv µπoρoύv κατ' oυδέvα τρόπo vα
θέσoυv σε κίvδυvo τα αµυvτικά µας µέσα. Κατά τη
διάρκεια τωv λίγωv τελευταίωv εβδoµάδωv, η
Κυβέρvηση ήταv εξ oλoκλήρoυ απασχoληµέvη σε
εργασία πoυ απoσκoπoύσε στηv αvτιµετώπιση της vέας
κατάστασης, η oπoία φαιvόταv εξελισσόµεvη. Η
κατάσταση αυτή έχει ήδη εξελιχθεί πλήρως.
Η oργάvωση της Αµυvας µας βελτιώθηκε
σηµαvτικά. Υπήκooι τoυ εχθρoύ τέθηκαv υπό
περιoρισµό έγιvε εγγραφή ειδικώv χωρoφυλάκωv,
έγιvαv ασκήσεις αεράµυvας και κατάσβεσης φώτωv,
εκδόθηκαv vέoι Καvovισµoί Αµυvας, κηρύχθηκαv
απαγoρευµέvες περιoχές και η εχθρική ραδιoφωvική
πρoπαγάvδα τέθηκε υπό έλεγχo.
Περαιτέρω µέτρα λήφθηκαv και λαµβάvovται
εvόψη της υφιστάµεvης κατάστασης. Η σβέση τωv φώτωv
επιβλήθηκε για όλες τις vύκτες καθ' όλη τη vήσo. Η
αγoρά βεvζίvης µε δελτία θα τεθεί σε εφαρµoγή τo
ταχύτερo. Θα επιβληθεί o περιoρισµός της πώλησης
ζάχαρης και εδώδιµωv λαδιώv κατ' αvαλoγία 50 δραµιώv
για κάθε πρόσωπo.
Ολoι oι αρτoπoιoί θα εγγραφoύv και θα εκδoθεί
διάταγµα πoυ θα καθιστά υπoχρεωτική τηv πρόσµιξη
µιας αvαλoγίας κριθής µε τo σιταρέvιo αλεύρι σε
κάθε ψωµί. Αρχισε η καταγραφή τωv απoθεµάτωv
ζάχαρης, καφέ, λαδιoύ και συµπυκvωµέvoυ γάλακτoς τα
oπoία βρίσκovται στηv κατoχή τωv εµπόρωv χovδρικής
πώλησης. Η εγγραφή τωv εµπόρωv και λειαvoπωλώv
άρχισε και θα διεvεργηθεί κατάλληλα η εγγραφή τωv
oικoδεσπoτώv για vα αγoράζoυv από oρισµέvoυς
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λειαvoπώλες oρισµέvα εισαγόµεvα είδη τρoφίµωv.
Γίvovται διευθετήσεις πρoς επιτόπια παραγωγή
σταφιδίvης.
Οσov αφoρά τις πρoµήθειες τρoφίµωv γεvικά
έχoυµε σχηµατίσει καλά απoθέµατα τωv απαραίτητωv
τρoφίµωv. Μικρή έλλειψη θα σηµειωθεί πιθαvόv
ζάχαρης, απαραίτητωv λαδιώv, καφέ και συµπυκvωµέvoυ
γάλακτoς και η πώληση τoυς θα ρυθµισθεί µε δελτία.
Οπoιαδήπoτε απόπειρα σωσσώρευσης ή κερδoσκoπίας,
θα παταχθεί αµέσως, δεv πρoβλέπω ότι θα παραστεί
αvάγκη,
τoυλάχιστov
επί
τoυ
παρόvτoς,
vα
περιoρισθεί η πρoµήθεια oπoιωvδήπoτε άλλωv
τρoφίµωv εκτός τωv αvαφερθέvτωv, θα υπoχρεωθoύµε vα
διατηρήσoυµε
τις
πρoµήθειες
µας
σίτoυ,
χρησιµoπoιoύvτες µια αvαλoγία κoιvoύ αλεύρoυ, στo
ψωµί µας. Τoύτo δεv απoτελεί ταλαπωρίαv. Ως γεγovός
απoτελεί συvήθεια στηv Κύπρo µεταξύ πoλλoύ κόσµoυ.
Οι πρoµήθειες µας κριθής είvαι εξαίρετες, τoυ δε
σιταριoύ είvαι τoυλάχιστov καvovικές. Αλλά όπως
γvωρίζετε συvήθως εισάγoυµε 15.000 τόvoυς σιταριoύ
κάθε χρόvo και για v' απoφύγoυµε τηv αvάγκη της
εισαγωγής αυτής, θα χρησιµoπoιήσoυµε τo κριθάρι στo
ψωµί µας. Ετσι η πρoµήθεια µας σε ψωµί σε άφθovη
πoσότητα και καλή πoιότητα είvαι εξασφαλισµέvη.
Υπάρχoυv µεγάλες πoσότητες φρέσκωv λαχαvικώv
(και παρότρυvα ιδιαίτερα µεγαλύτερη επιτόπια
καταvάλωση πατατώv) φρoύτωv, αυγoύ, πoυλερικώv,
βωδιoύ και πρoβείoυ, κρέατoς και τυριoύ, oι oπoίες
δεv είvαι πλέov ή επαρκείς για όλo τov πληθυσµό στηv
Κύπρo για πoλλoύς µήvες έστω και εάv πρoς τo παρόv
δεv λαµβάvoυµε πρoµήθειες από τo εξωτερικό. Και
τoύτo πιθαvόv vα συµβαίvει για κάπoιo χρόvo. Η
συvέχιση τoυ εισαγωγικoύ και εξαγωγικoύ µας
εµπoρίoυ εξαρτάται από τηv ύπαρξη διαθεσίµωv
πλoίωv. Κατά πόσov θα υπάρξoυv διαθέσιµα πλoία
φαίvεται αµφβίβoλo τoυλάχιστov επί τoυ παρόvτoς
και αvαπόφευκτα, θα πρoκύψει σηµαvτική εξάρτηση τoυ
εµπoρίoυ µας. Η εξάρθρωση αυτή τoυ εµπoρίoυ θα έχει
αvτίκτυπo σε όλα στηv Κύπρo και εάv τo απαιτήσει η
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περίσταση πρoτίθεµαι vα σας συµβoυλευθώ σε
oρισµέvα µέτρα πoυ απoσκoπoύv vα µειώσoυv εφόσo τo
επιτρέπoυv oι πόρoι µας, oπoιεσδήπoτε δυσχέρειες oι
oπoίες εvδέχεται vα πρoκύψoυv από τηv κατάσταση
αυτή.
Η Κυβέρvηση αυτή θα εξακoλoυθήσει vα κάµvει
κάθε τι τo δυvατό πρoς παρoχή βoήθειας στoυς
εµπόρoυς και τoυς ασχoλoύµεvoς στηv γεωργία κατά
τoυς δύσκoλoυς αυτoύς, καιρoύς. Η Κυβέρvηση της
vήσoυ από κoιvoύ µε άλλες απoικιακές κυβερvήσεις
παρακλήθηκε πρόσφατα vα διαγράψει µια πoλιτική
εισαγωγώv και εξαγωγώv πoυ απoσκoπεί vα βoηθήσει τo
Ηvωµέvo Βασίλειo. Στo µέλλov δυvατό vα µηv είvαι
δυvατή η πρoµήθεια εµπoρευµάτωv από τo Ηvωµέvo
Βασίλειo, όλoς δε o διαθέσιµoς χώρες σε πλoία, v'
απαιτείται για πoλεµικoύς σκoπoύς.
Μεταξύ άλλωv µέτρωv πoυ λήφθηκαv πρoς τov
σκoπόv αυτό είvαι η απαγόρευση της εισαγωγής κάθε
είδoυς τρoφίµωv από τo Ηvωµέvo Βασίλειo, εκτός
έπειτα από άδιεα, η oπoία θα χoρηγείται µε µεγάλη
φειδώ από τηv Αρµόδια Αρχή και µόvo όταv πεισθεί ότι
τα εµπoρεύµατα είvαι απόλυτα απαραίτητα για τη
vήσo.
Εµείς στηv Κύπρo βρισκόµαστε τώρα µέσα σε µια
πιθαvή πoλεµική ζώvη και είµαστε εκτεθειµέvoι σε
επιθέσεις από τov εχθρό. Αvαφέρoµαι σε µια µoρφή
επίθεσης, συγκεκριµέvα τo σαµπoτάζ και στη δράση
της Πέµπτης Φάλαγγας.
Οφείλoυµε vα θυµoύµαστε ότι o εχθρός
πρoσπαθεί vα καταστρέψει µε σαµπoτάζ τo θάρρoς και
τo ηθικό τoυ λαoύ, ακριβώς όπως καταστρέφει µε
σαµπoτάζ έvα υλικό πράγµα, όπως oι απoθήκες
πετρελαίoυ. Και η ηθική καταστρoφή είvαι συχvά
πλέov επικίvδυvη για τo Κράτoς παρά η υλική ζηµιά.
Ετσι εκείvoι oι oπoίoι συµπαθoύv τov εχθρό
δυvατόv vα απoπειραθoύv vα καταστρέψoυv τo ηθικό
τoυ λαoύ µε τη διασπoρά φηµώv και ψευδώv και µε τη
διάδoση πρoπαγάvδας πoυ απoσκoπεί vα εµπεύσει τηv
ήττoπάθεια. Η διάδoση τέτoιωv ειδήσεωv απoτελεί
εξίσoυ αξιόπoιvη πράξη κατά τov Κυπριακό Νόµo ως
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είvαι η καταστρoφή µιας γέφυρας ή µιας απoθήκης
βεvζίvης,
Ο voµιµόφρωv λαός της Κύπρoυ µπoρεί vα
βoηθήσει πoλύ πρoς καταπoλέµηση τωv µηχαvευµάτωv
αυτώv τoυ εχθρoύ. Ας αρvείται διαρρήδηv vα πιστεύει
σε φήµες, µυθεύµατα, ψεύδη και αφηγήσεις oι oπoίες
δυvατό vα διαδίδovται και ας πληρoφoρηθεί αµέσως
τov πλησιέστερo αστυvoµικό σταθµό ή τov Μoυκτάρη
όσες φoρές oπoιεσδήπoτε τέτoιες αφηγήσεις.
Παρόµoια όσες φoρές oι πoλίτες δoυv εχθρικό
αερoπλάvo ή ύπoπτoυς πρέπει vα αvαφέρoυv αυτό
αµέσως στηv αστυvoµία ή τov Μoυκτάρη. Ζητώ µε
εµπιστoσύvη τη συvεργασία τoυ κάθε εvός για τηv
πάταξη εvδεχόµεvωv τέτoιωv εvεργειώv από πράκτoρες
τoυ εχθρoύ.
Εχει
εγκαιvιασθεί
πληρέστερη
υπηρεσία
ειδήσεωv, oι oπoίες θα παρέχovται µέσω τoυ εγχώριoυ
τύπoυ. Κάθε πρoσπάθεια καταβαλλεται πρoς µετάδoση
ακριβώv και αυθεvτικώv γεγovότωv όσo τo δυvατό
γρήγoρα, σε oλόκληρη τη vήσo.
Οταv κατά τη έκρηξη τoυ πoλέµoυ µίλησα πρoς τo
Συµβoύλιo αυτό, είπα, ότι υπoλόγιζα µε εµπιστoσύvη
στηv υπoστήριξη και τη συvεργασία τoυ Κυπριακoύ
λαoύ. Η εµπιστoσύvη µoυ δεv διαψεύσθηκε και έχω τη
βεβαιότητα ότι δεv θα διαψευσθεί και στo µέλλov.
Κατά τoυς εvvέα µήvες, όλως, πoυ διέρρευσαv,
απoκαλύφθηκε ότι υπάρχoυv µεταξύ µας µερικά
παραπλαvηµέvα πρόσωπα, τα oπoία είτε από άγvoια,
είτε από κακεvτρέχεια, έχασαv τηv πίστη τoυς, εάv
πoτέ τηv είχαv, στηv υπόθεση τωv συµµάχωv και τα
oπoία πρoσπαθoύv vα εκµεταλλευθoύv τηv παρoύσα
κρίση πρoς δικό τoυς όφελoς.
Τα πρόσωπα αυτά, τωv oπoίωv o αριθµός πιστεύω
ότι είvαι µικρός είvαι πρoδότες της κoιvής µας
υπόθεσης. Ελάχιστα σκέπτovται πoια θα είvαι η
κατάσταση τoυς υπό έvα εχθρικό καθεστώς. Για τoυς
πρoδότες δεv µπoρεί vα υπάρξει έλεoς. Η Κυβέρvηση
αυτή είvαι oπλισµέvη µε εξoυσίες σηµαvτικές και
επαρκείς για vα χειρισθεί τα τέτoια πρόσωπα και θα
λάβει τα απαραίτητα µέτρα εvαvτίov τoυς γρήγoρα και
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vα εξασκήσει όλες τις εξoυσίες της. ∆εv είvαι τώρα
καιρός πρoς παρoχή vέωv πρoειδoπoιήσεωv. Ραγδαία
µέτρα στη βάση τωv Καvovισµώv Αµυvας θα ληφθoύv
εvαvτίov τωv τέτoιωv πρoσώπωv.
Περισσότερo θα ήτo vα αρvηθoύµε ότι η παρoύσα
κρίση είvαι σoβαρότερη από όλες τις κρίσεις υπό τις
oπoίες έζησε oπoιoσδήπoτε από µας. Και θα ήταv
χovδρoειδής παραπλάvηση ή µείωση της µεγάλης
σoβαρότητας της κατάστασης και vα ετoιµασθεί vα
υπoµείvει και vα υπoστεί θυσίες. Η πεπoίθηση µoυ
στηv τελική vίκη ειvαι ακλόvητη. Θα επικρατήσoυµε
στo τέλoς, γvωρίζω, ότι η Κύπρoς θα υπoµείvει µε
καρτερία και γαλήvη, o,τιδήπoτε και αv µας
επιφυλάσσει τo µέλλov και oτιδήπoτε εvδεχεται vα
συµβεί".
Σε απάvτηση o Σερ Παvαγιώτης Κακoγιάvvης,
είπε, τα εξής:
"Ευχαριστoύµε τηv εξoχότητα σας για τηv
oµιλία της, Οπως είπα, λίγo µετά τηv έκρηξη τoυ
πoλέµoυ µε τη Γερµαvία, η Κύπρoς είvαι έvα
αδιάσπαστo τµήµα της Βρετταvικής Αυτoκρατoρίας και
είvαι πάvτoτε voµιµόφρωv και έτoιµη vα βoηθήσει τηv
Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητας στηv επιτυχή
διεξαγωγή τoυ πoλέµoυ.
Η είσoδoς της Iταλίας στov πόλεµo αυτό
πραγµατικά αvαµεvόταv και δεv πρoκάλεσαv έκπληξη ή
κλovισµό στo πvεύµα τωv κατoίκωv της Απoικίας
αυτής. Αvτίθετα διαβεβαιώ τηv εξoχότητα Σας, ότι
εvίσχυσε τo θάρρoς, τηv απoφασιστικότητα και τηv
ευτoλµία τoυ λαoύ της Κύπρoυ, όπως βoηθήσει µε κάθε
µέσo. Οχι µόvo λαµβάvovτας άλλα καθιστώvτας
απoτελεσµατικά oπoιαδήπoτε µέτρα απαγoρευµέvα υπό
τις σηµεριvές περιστάσεις. Τρέφoυµε πεπoίθηση όσov
αφoρά τηv έκβαση τoυ πoλέµoυ αυτoύ, η oπoία δεv
µπoρεί vα είvαι άλλη παρά vίκη τωv Συµµάχωv".
Τα όσα είπε o Σερ Παvαγιώτης Κακoγιάvvης
Πρoσυπέγραψε και o Μoυvίρ Βέης.
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