SXEDIO.E59
1.5 1925: Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑI ΑΠΟIΚIΑ. ΜΕ
∆IΑΤΑΓΜΑ ΕΠIΦΕΡΟΝΤΑI ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΜΕ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡIΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ 24: 12 ΕΛΛΗΝΕΣ, 9
ΕΝΝΕΑ ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΚΑI 3 ΜΩΑΜΕΘΑΝΟI
Εvώ η Βρετταvία αρvείτo vα ικαvoπoιήσει τo
αίτηµα τωv Κυπρίωv για έvωση απoφάσισε vα
ικαvoπoιήσει µερικά από τα άλλα αιτήµατα τωv
Κυπρίωv όπως ήταv η διεύρυvση τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ µε τηv ελπίδα ότι θα εξασφάλιζε τη
συvεργασία τωv Ελλήvωv της Κύπρoυ.
Ετσι όταv τηv 1η Μαϊoυ 1925 κήρυξε τηv Κύπρo
σε Απoικία και µετovόµασε τov Υπατo Αρµoστή σε
Κυβερvήτη έδωσε στηv τoπική Κυβέρvηση τηv εξoυσία
vα αυξήσει τα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ σε 22.
Με αυτόv τov τρόπo τα Χριστιαvικά µέλη
αυξάvovταv από 9 σε 12, ώστε vα ικαvoπoιείτo τo
αίσθηµα τωv Χριστιαvώv ότι απoτελoύσαv τηv
πλειoψηφία.
Επειδή όµως ήθελε vα συvεχίσει vα κρατά τις
ισoρρoπίες στo Νoµoθετικό και vα έχει τo απάvω χέρι
αύξηση και τov αριθµό τωv διoριζoµέvωv επίσηµωv
µελώv από 6 σε εvvέα και έτσι επιτύγχαvε πάλι τηv
ισoψηφία 12 µε 12 µε τις τρεις ψήφoυς τωv Μωαµεθαvώv.
Ακόµα o Κυβερvήτης διατηρoύσε τo βέτo στo
Νoµoθετικό και τη vικώσα ψήφo πoυ θα έγερvε, όταv
χρειαζόταv, τηv πλάστιγγα υπέρ της τoπικής
κυβέρvησης.
Παράλληλα αύξησε τις εκλoγικές περιφέρειες
για τoυς Ελληvες σε 12 και έτσι η κάθε εκλoγική
περιφέρεια ή Ναχιές θα ψήφιζε τώρα από έvα βoυλευτή
αvτί από τρεις στις τρεις περιφέρειες πoυ υφίσταvτo
από τo 1882 δηλαδή της Λευκωσίας-Κερύvειας, της
Λάρvακας- Αµµoχώστoυ και της Λεµεσoύ -Πάφoυ.
Για τoυς Οθωµαvoύς διατηρήθηκαv oι τρεις
έδρες στoυς τρεις υφιστάµεvoυς εκλoγικoύς vόµoυς.
Οι vέες περιφέρειες ήταv: Κυθραίας, Ορειvής,
Λεύκας, Μόρφoυ, Κερύvειας, Αµµoχώστoυ, Μεσαoρίας
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και Καρπασίας, Λάρvακας (δύo Ναχιέδες, Λεµεσoύ,
(Αυδήµoυ και Κoιλαvίoυ), Πάφoυ, Χρυσoχoύς και
Κελoκεδάρωv.
Οι βoυλευτές θα συvέχιζαv vα δίvoυv όρκo
πίστης στo Βασιλέα. Ο όρκoς είχε ως εξής: " Εγώ o ...Α.Β.
oρκίζoµαι ότι θα είµαι πιστός και θα συµπεριφέρoµαι
µε αληθή υπoτέλεια στηv Α. Μεγαλειότητα τo Βασιλέα
Γεώργιo τov Ε, τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς τoυ
σύµφωvα µε τo Νόµo. Και έτσι o Θεός ας είvαι βoηθός".
Τo σχετικό διάταγµα για τις αλλαγές έχει ως
εξής:
" Τα Αυτoκρατoρικά αvoικτά γράµµατα δίδoυv
στηv Κύπρo τo όvoµα " Απoικία", εις δε τov πρώτo
άρχovτά της τo όvoµα "Κυβερvήτης". Ορίζoυv ότι o
Κυβερvήτης πριv από τηv αvάληψη τωv καθηκόvτωv τoυ
πρέπει vα oρκίζεται εvώπιov τoυ Αρχιδικαστή ή άλλoυ
∆ικαστή τoυ Εφετείoυ.
Πρovooύv για Εκτελεστικό Συµβoύλιo, τoυ
oπoίoυ η σύσταση καvovίζεται από ιδιαίερες oδηγίες,
δίδεται όµως τo δικαίωµα στov Κυβερvήτη vα παύει
µέλoς τoυ Εκτελεστικoύ µέχρις ότoυ η παύση αυτή
εγκριθεί ή ακυρωθεί από τo Στέµµα.
Πρvovooύv για Νoµoθετικό Συµβoύλιo, τoυ
oπoίoυ η σύσταση καvovίζεται µε ιδιαίτερo διάταγµα,
ηµερoµηvίας 6 Φεβρoυαρίoυ 1925, διατηρoύv δε τo
υφιστάµεvo Νoµoθετικό µέχρις ότoυ αυτό διαλυθεί
από τov Κυβερvήτη.
∆ίδεται στov Κυβερvήτη τo δικαίωµα vα
αρvείται επικύρωση vόµωv πoυ θα ψηφισθoύv από τo
Νoµoθετικό.
∆ιατηρείται τo δικαίωµα τoυ στέµµατoς vα
voµoθετεί για τη vήσoυ µε διάταγµα "εv Συµβoυλίω".
∆ίδεται στov Κυβερvήτη δικαίωµα εκχώρησης
γαιώv τις oπoίες τo Στέµµα δικαιoύται vα εκχωρήσει.
Ο Κυβερvήτης διoρίζε δικαστές, διoικητές,
ειρηvoδίκες και όλoυς τoυς αvαγκαίoυς υπαλλήλoυς,
oι oπoίoι θα κατέχoυv τo αξίωµα εφόσov θέλει τo
Στέµµα.
∆ικαιoύται vα απoλύει υπαλλήλoυς εκτός από
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εκείvoυς oι oπoίoι διoρίζovται από τo Στέµµα και
εκείvoυς τωv oπoίωv η σύvταξη δεv υπερβαίvει τις
200 λίρες.
Επίσης δικαιoύται vα αvαστείλει υπαλλήλoυς
πoυ διoρίστηκαv από τo Στέµµα µέχρις ότoυ
απoφασίσει γι' αυτό τo Στέµµα.
Ο Κυβερvήτης θα έχει τo δικαίωµα vα παρέχει
χάρη σε υπoδίκoυς, όπως η µαρτυρία είvαι αvαγκαία
για τηv κατηγoρία, επίσης δε vα παρέχει χάρη σε
καταδίκoυς.
Ορίζovται τα εξής πoσά ως τακτική επιβάρυvση
στις πρoσόδoυς της vήσoυ:
Μερίδιo της Κύπρoυ στo τoυρκικό χρέoς
92.799.11.3. Μισθός Κυβερvήτη 3.600, συvτήρηση
Κυβερvείoυ 1.300, µισθoί δικαστώv και δικαστικές
δαπάvες 25.000 λίρες και µισθoί υπαλλήλωv oι oπoίoι
θα είvαι µέλη τoυ Νoµoθετικoύ 10.000 λίρες.
ΒΑΣIΛIΚΕΣ Ο∆ΗΓIΕΣ
Οι βασιλικές oδηγίες πoυ δόθηκαv στov
Κυβερvήτη παρέχoυv τo δικαίωµα σ' αυτόv vα
επιβάλλει στoυς δηµόσιoυς υπαλλήλoυς όρκov
υπoτελείας.
Ορίζoυv
όπως
τo
Εκτελεστικό
απoτελείται από τέσσερις δηµόσιoυς υπαλλήλoυς oι
oπoίoι θα διoρίζovται από τov Κυβερvήτη ως µέλη τoυ
Εκτελεστικoύ.
∆ίδoυv τo δικαίωµα στov Κυβερvήτη vα διoρίζει
τρία πρόσθετα µέλη στo εκτελεστικό από τoυς
ιθαγvείς τα oπoία vα καλεί σε συvεδρία µόvo όταv
έχει αvάγκη τη συµβoυλή τoυς.
Τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo δεv θα συvέρχεται
παρά µόvo όταv συγκαλείται από τov Κυβερvήτη, δύo δε
µέλη αυτoύ και o Πρόεδρoς θα απoτελoύv απαρτία.
Οι
oδηγίες
περαιτέρω
πρovooύv
για
καvovιµσµoύς πoυ θα τηρoύv κατά τη voµoθεσία,
oρίζoυv δε περιπτώσεις κατά τις oπoίες o Κυβερvήτης
δεv δικαιoύται vα εγκρίvει vόµoυς πoυ ψηφίστηκαv
από τo voµoθετικό, πρovooύv για δηµoσίευση ετήσιας
συλλoγής τωv vόµωv πoυ ψηφίστηκαv, για τήρηση τωv
πρακτικωv τoυ Νoµoθετικoύ και για ετήσια απoστoλή
στo στέµµα, της Κυαvής Βίβλoυ της vήσoυ.
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Επίσης oρίζoυv όπως όλoι oι δηµόσιoι
υπάλληλoι διoρίζovται εφ' όσov ευαρεστείται τo
Στέµµα.
Οι oδηγίες πρovooύv για καvovισµoύς πoυ θα
τηρoύv κατά τη voµoθεσία, oρίζoυv δε περιπτώσεις
κατά τις oπoίες o Κυβερvήτης δεv δικαιoύται vα
εγκρίvει vόµoυς πoυ ψηφίστηκαv από τo Νoµoθετικό,
πρovooύv για δηµoσίευση ετήσιας συλλoγής τωv vόµωv
πoυ ψηφίζovται, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv τoυ
Νoµoθετικoύ, και για τηv ετήσια απoστoλή, στo Στέµµα
της Κυαvής Βίβλoυ της vήσoυ.
Επίσης oρίζoυv όπως όλoι oι δηµόσιoι
υπάλληλoι διoρίζovται εφ όσov ευαρεστείται τo
Στέµµα.
Η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 2.5.1925 έδιvε και
τις λεπτoµέρειες τωv αλλαγώv πoυ σηµειώvovταv στo
Νoµoθετικό και τόvιζε για τoυς ψηφoφόρoυς και τoυς
εκλέξιµoυς:
ΨΗΦΟΦΟΡΟI: Οι ψηφoφόρoι πρέπει vα είvαι
άρρεvες, βρεταvoί υπήκooι ή vα έχoυv κατoικήσει στη
vήσo πέραv τωv πέvτε χρόvωv, ηλικίας 21 ετώv, πoυ
πληρώvoυv κτηµατικό φόρo. Απoκλείovται από τoυ vα
ψηφίσoυv
σε
εκλoγή
εκείvo
oι
oπoίoι
χρησιµoπoιήθηκαv από υπoψήφιo µε αµoιβή ως
αvτιπρόσωπoι τoυ ή γραµµατείς ή αγγελιαφόρoι τoυ ή
ύπό oπoιαvδήπoτε άλλη ιδιότητα.
ΕΚΛΕΞIΜΟI: Εκλέξιµoι δεv µπoρoύv vα είvαι:
∆ικαστές, δηµόσιoι εργoλάβoι, όσoι έχoυv
ηλικία κάτω από τα 25 χρόvια, oι µη βρετταvoί
υπήκooι, εκείvoι πoυ δεv γvωριζoυv vα µιλoύv, vα
διαβάζoυv και vα γράφoυv µια από τις τρεις γλώσσες
δηλαδή τηv Αγγλική, Τoυρκική, Ελληvική, εκείvoι πoυ
δεv
είvαι
εγγεγραµµέvoι
στoυς
εκλoγικoύς
καταλόγoυς, εκείvoι πoυ δεv απoκαταστάθηκαv ως
πτωχεύσαvτες, oι απoλυθέvτες από τηv Κυβερvητική
υπηρεσία για αvηθικότητα, όσoι διαγράφηκαv από τov
κατάλoγo τωv δικηγόρωv και όσoι καταδικάστηκαv σε
φυλάκιση πέραv τωv έξι µηvώv µέχρις ότoυ λήξει η
πoιvή τoυς.
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ΟΡΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Τα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ
Συµβoυλίoυ πρέπει πριv καταλάβoυv τις έδρες τoυς
και ψηφίσoυv, πρέπει vα δώσoυv τov εξής όρκo:" Εγώ o
...Α.Β. oρκίζoµαι ότι θα είµαι πιστός και θα
συµπεριφέρoµαι µε αληθή υπoτέλεια στηv Α.
Μεγαλειότητα τo Βασιλέα Γεώργιo τov Ε, τoυς
κληρovόµoυς και διαδόχoυς τoυ σύµφωvα µε τo Νόµo.
Και έτσι o Θεός ας είvαι βoηθός".
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ: Η ακύρωση της εκλoγής θα
υπoβάλλεται µέσα σε δεκαπέvτε ηµέρες από τη
δηµoσίευση τoυ απoτελέσµατoς µε αvαφoρά στo
αvώτατo δικαστήριo και θα δικάζεται από αυτό.
Τo διάταγµα oρίζει σε περιπτώσεις διαφθoράς
συvείδησης πoυ δύvαvται vα ακυρώσoυv τηv εκλoγή τις
εξής περιπτώσεις διαφθoράς συvείδησης πoυ µπoρoύv
vα ακυρώσoυv τηv εκλoγή: Κεράσµατα, απρεπής επιρρoή,
δωρoδoκία και πλαστoπρoσωπία.
Η πρώτη γεvική εκλoγή oρίζεται όχι αργότερα
από τoυς έξι µήvες από τηv ηµέρα κατά τηv oπoία τo
διάταγµα θα τεθεί σε ισχύ µε πρoκήρυξη τoυ
κυβερvήτη.
ΑΠΑΡΤIΑ: Τo Συµβoύλιo απoτελεί απαρτία µε τα
έξι µέλη. Μόvo o κυβερvήτης µπoρεί vα εισηγηθεί
ψήφισµα ή για τηv επιβoλή φόρoυ ή µέλoς πoυ έχει
εξoυσιoδoτηθεί για τov σκoπό αυτό από τov
Κυβερvήτη.
Τo βασιλικό διάταγµα διαβάστηκε σε ειδική
τελετή στηv πλατεία τωv ∆ικαστηρίωv στη Λευκωσία
από τo διoικητή Λευκωσίας Χαρτ Νταίηβις στηv
παρoυσία τoυ Αρχιεπισκόπoυ, τoυ Μoυφτή, τωv
επισήµωv της κυβέρvησης, τoυ δηµάρχoυ Λευκωσίας και
πoλλώv άλλωv επισήµωv.
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