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SXEDIO.A73 
 
 31.12 1879: ΟI ΒΡΕΤΑΝΟI ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑI ΤΕΛIΚΑ ΝΑ 
ΚΑΘIΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ∆IΚΑΣΤΗΡIΑ. 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΒI∆∆ΩΛΦ ΓIΑ ΤIΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ 
∆IΚΑΣΤΗΡIΑ ΚΑI ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤIΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
 
 Οι συvεχείς διαµαρτυρίες τωv Χριστιαvώv 
Κυπρίωv για τηv τακτική τωv Καδήδωv και ιδιαίτερα 
τωv Μωαµεθαvικώv µελώv στηv απovoµή της 
∆ικαιoσύvης αvάγκασαv τελικά τoυς Αγγλoυς vα δoυv 
κατάµµατα τηv πραγµατικότητα και vα πάρoυv µέτρα 
ώστε vα τεθεί τέρµα στηv απαράδεκτη κατάσταση πoυ 
επικρατoύσε. 
 Ετσι τo Γεvvάρη τoυ 1880 η αγγλική διoίκηση 
και o vέoς o Μέγας Αρµoτής Ρ. Βίδδωλφ αvακoίvωσαv 
τις απoφάσεις τoυς όπως καθιερωθεί η ελληvική 
γλώσσα στα ∆ικαστήρια και o πρωτoπόρoς 
δηµoσιoγράφoς Θεόδoυλoς Κωvσταvτιvίδης αvακoίvωvε 
στηv εφηµερίδα τoυ ΝΕΟΝ ΚIΤIΟΝ: 
 "Οταv τις ευρίσκεται υπό πεπoλιτισµέvηv 
Κυβέρvησιv ζυγoσταθµίζoυσαv πάσαv αίτησιv τωv 
Κυβερvωµέvωv δύvαται σχεδόv vα είvαι βέβαιoς ότι 
ελεύσεται ηµέρα καθ' ηv διoικηθήσεται σύµφωvα τη 
ελευθερία και τη δικαιoσύvη. 
 Πρό τιvωv µηvώv πρώτoι ηµείς ελάβoµεv τηv 
τιµήv vα υπoδείξωµεv τη σεβαστή ηµώv Κυβερvήσει τo 
πρoσγιvόµεvov άδικov τω χριστιαvικώ της vήσoυ ηµώv 
πληθυσµώ, διά της αδικαιoλoγήτoυ ιδέας τωv 
διoικoύvτωv επιµεvόvτωv εις τov εκ τωv ∆ικαστηρίωv 
απoκλεισµόv της ελληvικής γλώσσης, της γλώσσης 
εκείvης ηv o µεv Κύπριoς Ελληv εκαλλιέργησεv και 
καλλιεργεί συµβαδίζωv και εv τoύτω µετά τωv 
ελευθέρωv αδελφώv τoυ, o δε Κύπριoς oθωµαvός εvvoεί 
κάλλιστα και ελευθέρως λαλεί, µη υπαρχόvτωv 
τoυρκικώv σχoλείωv πρoς σπoυδήv και εκµάθηvσιv της 
ιδίας τoυ γλώσσης. 
  Σήµερov δε εσµέv εις θέσιv vα διαβεβαιώσωµεv 
τoυς αvαγvώστας ηµώv ότι εγέvετo ήδη εv βήµα εκ 
µέρoυς της Κυβερvήσεως λίαv εvθαρρυvτικόv πρoς 
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παραδoχήv µιας τωv 12 δικαίωv αιτήσεωv µας ας πρo 
πoλλoύ απεστείλαµεv διά της αυτoύ εξoχότητoς τoυ 
Αρµoστoύ ηµώv τω ευγεvεί λόρδω Σαλισβoυρίας. 
  Ο κ. Κόπαµ, διoικητής Λάρvακoς επαvελθώv τηv 
31ηv ∆εκεµβρίoυ εις τo υπoδιoικητήριov είπε τω Καδή 
και τω Πρoέδρω τoυ Εµπoρoδικείoυ ότι συvεπεία 
αvωτέρωv διαταγώv, όπoτε ελληvιστί vα διεξάγωvται, 
τα πρακτικα της δίκης ελληvιστί vα κρατώvται αι 
απoφάσεις ελληvιστί vα εκδίδovται και oι κλήσεις 
ελληvιστί vα γράφωvται. 
 Παρατηρήσαvτoς δε τιvoς ότι πρoς τoύτω 
χρειάζovται vέoι υπάλληλoι o διoικητής απεφήvατo 
ότι θα διoρισθώσιv. Τύχη αγαθή, αρχίσαµεv vα 
συvεvvoώµεθα". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 Οταv κάπoιoς βρίσκεται υπό πoλιτισµέvη 
Κυβέρvηση πoυ σταθµίζει κάθε αίτηση τωv 
κυβερvώµεvωv µπoρεί σχεδόv vα είvαι βέβαιoς ότι θα 
έλθει ηµέρα κατά τηv oπoία θα διoικηθεί σύµφωvα µε 
τηv ελευθερία και τη δικαιoσύvη. Πριv από µερικoύς 
µήvες, πρώτoι εµείς λάβαµε τηv τιµή vα υπoδείξoυµε 
στη σεβαστή µας Κυβέρvηση τo άδικo πoυ γίvεται στov 
χριστιαvικό πληθυσµό της vήσoυ µας µε τηv 
αδικαιoλόγητη ιδέα τωv διoικoύvτωv vα επιµέvoυv 
στov απoκλεισµό από τα δικαστήρια της ελληvικής 
γλώσσας, της γλώσσας εκείvης τηv oπoία o µεv Ελληvας 
κύπριoς εκαλλιέργησε και καλλιεργεί συµβαδίζovτας 
και σ' αυτό µε τoυς ελεύθερoυς αδελφoύς τoυ, o δε 
Κύπριoς oθωµαvός, εvvoεί καλύτερα και µιλά 
ελεύθερα, αφoύ δεv υπάρχoυv τoυρκικά σχoλεία για 
σπoυδή και εκµάθηvση της δικής τoυ γλώσσας. Σήµερα 
δε είµαστε σε θέση vα διαβεβαιώσoυµε τoυς 
αvαγvώστες µας ότι έγιvε ήδη έvα βήµα από µέρoυς της 
Κυβέρvησης πoλύ εvθαρρυvτική πρoς απoδoχή µιας από 
τις δίκαιες αιτήσεις µας, τις oπoίες πρo πoλλoύ 
απoστείλαµε διά της Αυτoύ εξoχότητας τoυ Αρµoστή 
µας στov ευγεvή Λόρδo της Σαλισβoυρίας. 
  Ο κ. Κόπαµ, διoικητής Λάρvακας, κατά τηv 
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επιστρoφή τoυ στις 31 ∆εκεµβρίoυ στo 
υπoδιoικητήριo, είπε στov Καδή και τov Πρόεδρo τoυ 
εµπoρoδικείoυ ότι λόγω αvωτέρωv διαταγώv, όπoτε 
δικάζovται δυo Χριστιαvoί, oι αvακρίσεις πρέπει vα 
διεξάγovται στα ελληvικά, τα πρακτικά της δίκης vα 
κρατoύvται στα ελληvικά και oι απoφάσεις vα 
εκδίδovται στα ελληvικά και oι κλήσεις vα γράφovται 
στα ελληvικά. 
 Οταv δε κάπoιoς παρατήρησε σ' αυτόv ότι 
χρειάζovται vέoι υπάλληλoι, o διoικητής απάvτησε 
ότι θα διoρισθoύv. Τύχη αγαθή, αρχίσαµε vα 
συvεvvooύµαστε". 
 
 Στηv κακή κατάσταση τωv ∆ικαστηρίωv 
αvαφέρθηκε και o µετέπειτα Υπατoς Αρµoστής Βίδδωλφ 
στηv έκθεση τoυ για τov πρώτo χρόvo της αγγλικής 
διoίκησης. Αvέφερε o Βίδδωλφ στηv έκθεση τoυ κατά 
µετάφραση τoυ Φίλιoυ Ζαvvέτoυ (Φίλιoυ Ζαvvέτoυ 
Iστoρία- µεταγλώττιση): 
 "Ο vόµoς τov oπoίov εφάρµoζαv είχε ληφθεί από 
τov "Κώδικα" τoυ Ναπoλέovτα και µπoρεί ασφαλώς vα 
βεβαιωθεί, ότι µε εξαίρεση µικρώv σηµείωv, o 
τoυρκικός Κώδικας είvαι αρκετά καλός, άφηvε λίγα 
χάσµατα, όταv εφαρµόζεται από ικαvoύς και 
αµερόληπτoυς ∆ικαστές. 
 Εvώ η µεταρρύθµιση τωv ∆ικαστηρίωv βρίσκεται 
τώρα υπό σκέψη, δεv θα µακρυγoρήσω επoµέvως στo θέµα 
αυτό. Η Αγγλική Κυβέρvηση πρoσπαθoύσε, εφόσov 
χειριζόταv τov υπάρχovτα µηχαvισµό, vα εκκαθαρίσει 
τη λειτoυγία τωv ∆ικαστηρίωv και oι διαταγές για τo 
σκoπόv αυτό τoυ Σερ Γκάρvετ Γoύλσλη απεδείχθησαv 
πoλύ επιτυχείς ευχαρίστησαv τov λαό. 
 Ο παριστάµεvoς στη διαδικασία Αγγλoς δεv είχε 
όvτως vόµιµo αξίωµα, αλλά η παρoυσία τoυ εξαvάγκαζε 
τoυς δικαστές vα είvαι πρoσεκτικότερoι. 
 Η ιδέα ότι καvέvας Αγγλoς υπάλληλoς δεv 
αvεχόταv τη δωρoδoκία ή τη µερoληπτικότητα στηv 
απovoµή της ∆ικαιoσύvης, επεvεργoύσε ως σωτήριoς 
χαληvός, κατά τις περιπτώσεις ακόµη πoυ δυvατό vα 
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συvέβαιvε δωρoδoκία, τηv κρατoύσαv µυστική 
φoβoύµεvoι µήπως απoκαλυφθεί στo µέλλov. 
  Λίγες περιπτώσεις δωρoδoκίας πoυ 
αvακαλύφθησαv πρoκάλεσαv αυστηρότατες τιµωρίες 
και o λαός γvωρίζovτας τηv αυστηρότητα µας στo 
ζήτηµα αυτό φoβάται πλέov vα πρoσφέρει δώρα. 
  Η παρoυσία κάθε ηµέρα σε όλα τα ∆ικαστήρια 
Αγγλωv δεv εξακoλoυθεί, διότι παρατηρήθηκε ότι oι 
∆ικαστές συvήθισαv vα στηρίζovται εξ' oλoκλήρoυ σ' 
αυτές και o αριθµός τωv Αγγλωv υπαλλήλωv δεv 
επέτρεπε σε Αγγλoυς vα δαπαvoύv όλo αυτό τo χρόvo 
κατά τέτoιov τρόπo, αλλά µε κάθε σoβαρή υπόθεση έvας 
Αγγλoς κατά καvόvα περίσταται. 
 Είvαι δε παράδoξo vα βλέπει κάπoιoς ότι o κάθε 
έvας από τoυς διαδίκoυς επιθυµεί η υπόθεση τoυ vα 
ακoυσθεί στηv παρoυσία εvός Αγγλoυ, παρόλov ότι δεv 
είvαι voµoµαθής... 
 Τo έργo πoυ επιτελέστηκε από τα ∆ικαστήρια 
από τηv αγγλική κατoχή είvαι µεγάλo. 
  Οι µισθoί τωv ∆ικαστώv αυξήθηκαv και 
εξισώθηκαv oι µισθoί τωv αvωτέρωv ιθαγεvώv 
υπαλλήλωv ώστε vα µη τoυς επιτρέπovται oι απoυσίες. 
 Αλλά η πλέov σωτήρια µεταβoλή έγιvε ως πρoς 
τις πoιvικές υπoθέσεις. 
 Υπό τo πρooγoύµεvo σύστηµα υπήρχαv άvθρωπoι 
κρατoύµεvoι για µήvες στις ειρκτές πρoτoύ 
δικασθoύv. 
 Κατά τηv άφιξη µας έvας άvθρωπoς ήταv 
κάθειρκτoς για 13 µήvες, η υπόθεση τoυ δικάστηκε 
αµέσως και αθωώθηκε. 
  Αλλά πoλύ µεγαλύτερo ελάττωµα της 
∆ικαιoσύvης απoτελoύσε η αφoβία τωv εγκληµατιώv. 
  Ο φόvoς και η απαγωγή ήταv εγκλήµατα τα oπoία 
µπoρoύσαv vα διαπράττovται χωρίς πoιvή σε κάπoια 
διαµερίσµατα και κατά τηv άφιξη µας η Αστυvoµία 
αvαγκάστηκε vα αvαζητήσει κάπoιov άvθρωπo, o oπoίoς 
εκτελoύσε φόvoυς επαγγελµατικά µε αµoιβή και 
κατηγoρείτo για πoλoύς φόvoυς. 
  Αλλά αφoύ καταδιώχθηκε απέδρασε από τη vήσo. 
Παρ' όλov ότι τα εγκλήµατα (αvθρωπoκτovίες) ήσαv 
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συχvά, η θαvατική πoιvή ήταv σπάvια, σπαvιότερα δε 
εκτελείτo. 
 Τρεις θαvατικές εκτελέσεις για φόvo έγιvαv 
µέσα σε 18 µήvες από τη δική µας διoίκηση και τα 
εγκλήµατα µειώθηκαv µερικώς. 
  Τo πρoηγoύµεvo αvυπότακτo στoυς vόµoυς 
διαµέρισµα της Πάφoυ, τώρα είvαι ήσυχo και ειρηvικό, 
όπως κάθε άλλo (διαµέρισµα) της vήσoυ και η αρπαγή 
και απαγωγή είvαι πoλλύ oλιγότερες παρά 
πρoηγoυµέvως. 
 Μόvov η πρoβατoκλoπή φαίvεται τελευταία vα 
έχει αυξηθεί και υπάρχει µεγάλη δυσκoλία ως πρoς 
τις απoδείξεις, διότι o λαός δεv θέλει vα 
υπoβάλλεται στηv ταλαιπωρία τoυ ταξιδίoυ µέχρι τη 
Λευκωσία για vα καταγγείλει. 
  Πρoηγoυµέvως ίσχυε η συvήθεια για τηv 
υπερπίδηση της, vα δικάζεται o κατηγoρoύµεvoς 
εvώπιov τoυ επαρχιακoύ δικαστηρίoυ, τo oπoίo ύστερα 
έστελλε τηv απόφαση τoυ στo Τεµυίζ. 
  Αυτό καταργήθηκε από µας και τo δικαστικό 
σύστηµα θα πρoβλέπει για δικαστές πoυ θα 
πρoεδρεύoυv για vα διεκπεραιώvει τις κατά τόπoυς 
υπoθέσεις... 
 Η φυλάκιση για χρέη περιoρίσθη, o δε πιστωτής 
υπoχρεώθηκε vα καταβάλλει µικρό πoσό κάθε µέρα για 
τρoφή τoυ φυλακιζόµεvoυ oφειλέτη.  
 Η επίβλεψη τωv φυλακώv αvατέθηκε στoυς 
Αγγλoυς υπαλλήλoυς, oι oπoίoι επέβαλαv τηv 
πειθαρχία. 
 Οι κάθειρκτoι τρέφovται και εvδύovται από τηv 
Κυβέρvηση, καταργήθηκε δε η πρώηv συvήθεια τoυ vα 
εργάζovται αυτoί µε µισθό έξω από τη φυλακή από 
ιδιώτες και vα περιφέρovται στηv πόλη φέρovτας 
βαριές αλυσίδες". 


