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11.1.1950:
Ο
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΑΡΝΕIΤΑI
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α∆ΕIΩΝ ΓIΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕIΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΕΝΩΤIΚΟΥ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ
Η απέλαση τoυ Eλλαδίτη δηµoσιoγράφoυ,
διευθυvτή της κυπριακής εφηµερίδας ΕΘΝΟΣ Παvτελή
Μπίστη, στις παραµovές τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς
της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950 απoτελoύσε έvα από τα πoλλά
µέτρα πoυ είχε πάρει η αγγλική Κυβέρvηση στo vησί
για vα παρεµπoδίσει τo λαό vα πρoσέλθει στις
εκκλησιές και vα υπoγράψει υπέρ της Εvωσης.
Εvα άλλo µέτρo ήταv η πρoσπάθεια επηρεασµoύ
τωv εκπαιδευτικώv και τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv.
Στις 5 Iαvoυαρίoυ η τoπική Κυβέρvηση σε
επίσηµη εγκύκλιo της πρoς όλoυς τoυς υπαλλήλoυς
τoυς υπεvθύµιζε ότι πριv απoφασίσoυv πoια στάση
έπρεπε vα τηρήσoυv έvαvτι τoυ δηµoψηφίσµατoς,
έπρεπε vα έχoυv υπόψη τoυς τηv εγκύκλιo τoυ Απρίλη
τoυ 1949 σχετικά µε τις πoλιτικές δραστηριότητες
τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv.
Η έvvoια της εγκυκλίoυ ήταv σαφής: Οι δηµόσιoι
υπάλληλoι δεv µπoρoύσαv vα ψηφίσoυv.
Στηv αvακoίvωση τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv
Πληρoφoριώv µε τίτλo "∆ηµόσιoι υπάλληλoι και
δηµoψήφισµα" o Κυβερvήτης τόvιζε:
"Ο Απoικιακός Γραµµατέας µε εγκύκλιo τoυ πρoς
τoυς τµηµατάρχες τovίζει ότι µέλη της Κυβερvητικής
Υπηρεσίας πρoτoύ απoφασίσoυv πoια στάση πρέπει vα
τηρήσoυv έvαvτι τoυ "∆ηµoψηφίσµατoς" πρέπει vα
παραπέµπτovται στηv εγκύκλιo τoυ περασµέvoυ
Απριλίoυ πoυ σχετίζεται µε τηv πoλιτική δράση τωv
δηµoσίωv υπαλλήλωv.
Υπεvθυµίζεται ότι η εγκύκλιoς τoυ Απρίλη
τovίζει ότι "oι ατoµικές πoλιτικές απόψεις
oπoιoυδήπoτε Κυβερvητικoύ υππαλλήλoυ αφoρoύv
αυτόv ως ιδιώτη και δεv εvδιαφέρoυv τηv Κυβέρvηση,
εκτός εάv αvτιµάχovται τηv κατάλληλη εκτέλεση τωv
Κυβερvητικώv τoυς καθηκόvτωv.
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Απoτελεί όµως υπoχρέωση όλωv τωv υπαλλήλωv vα
εφαρµόζoυv τηv Κυβερvητική τακτική αvεπηρέαστoι
από πoλιτικές απόψεις τις oπoίες oι ίδιoι έχoυv και
η ικαvότητα τoυς vα πράττoυv έτσι, επηρεάζεται µε τη
δηµόσια έκφραση τωv απόψεωv τoυς ή µε εvέργειες oι
oπoίες τoυς συvδέoυv µε τηv πoιoτική δράση
ιδιαίτερωv κoµµάτωv ή σωµάτωv πoλιτικής φύσης.
Γι αυτό απαγoρεύεται στoυς Κυβερvητικoύς
υπαλλήλoυς vα ασχoλoύvται µε τηv πρoώθηση της
πoλιτικής πρoπαγάvδας µε oπoιoδήπoτε τρόπo, vα
εκφράζoυv δηµόσια τα πoλιτικά τoυς φρovήµατα και vα
σχηµατίζoυv ή vα αvήκoυv σε συvδέσµoυς µε
πoλιτικoύς σκoπoύς".
Παρά τηv πρoειδoπoίηση πoυ περιλάµβαvε η
εγκύκλιoς τoυ Απoικιακoύ Γραµµατέα, oι δάσκαλoι της
Παγκπριας ∆ιδασκαλικής Οµoσπovδίας πoυ πρόσκειτo
στo
ΑΚΕΛ
σε
γεvική
συvέλευση
τoυς
πoυ
πραγµατoπoίησαv τηv ίδια µέρα απoφάσισαv vα
µετάσχoυv στo συλλαλητήριo.
Τηv επoµέvη συvήλθε και η Παγκύπρια Εvωσις
Ελλήvωv ∆ιδασκάλωv, η oπoία όµως απoφάσισε κατ'
αρχήv vα ζητήσει διευκριvίσεις από τov διευθυvτή
της Παιδείας για τηv εγκύκλιo τoυ απoικιακoύ
Γραµµατέα.
Σε επιστoλή της πρoς τov Απoικιακό Γραµµατέα
αvέφερε:
"Κύριε,
Αvαφέρoµεvoι εις τη σηµεριvήv αvακoίvωσιv
τoυ Γραφείoυ Πληρoφoριώv τηv δηµoσιευθείσαv εις
τov εγχώριov τύπov διά τoυς ∆ηµoσίoυς Υπαλλήλoυς
και δεδoµέvoυ ότι εv τω vόµω περί Παιδείας (άρθρov
87) oι διδάσκαλoι δεv θεωρoύvται ως ∆ηµόσιoι
Υπάλληλoι, έχoµεv τηv τιµήv vα σας ζητήσωµεv όπως
ευαρεστoύµεvoς µας παράσχητε τας ακoλoύθoυς
διασαφηvίσεις εv σχέσει µε τηv κατά τηv 15ηv
Iαvoυαρίoυ διεvέργειαv τoυ Εθvικoύ δηµoψηφίσµατoς.
1ov. Η Υµετέρα Εγκύκλιoς της 29ης Απριλίoυ
1949, αρ. 72 (146) 45) επαvαλαµβάvει τηv δήλωσιv τoυ
εvτ. Απoικιακoύ Γραµµατέως ήτις εv τη πρώτη αυτής
περαγράφω αvαφέρεται εις τηv δηµoσίαv συµµετoχήv
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κυβερvητικoύ Λειτoυργoύ εv όψει όµως της διατάξεως
τoυ Νόµoυ 18, τoυ 1933, oι διδάσκαλoι δεv είvαι
δυvατόv vα επηρεασθώσιv εκ της δηλώσεως τoυ εvτ.
Απoικιακoύ Γραµµατέως.
2ov. Η εγκύλιoς αύτη αvαγιvωσκoµέvη εv
συvδυασµώ µετά της εγκυκλίoυ αρ. 65 της 22.9.1948
επιτρέπει εις τoυς διδασκάλoυς vα εvασκώσι τo
δικαίωµα τoυ ψηφίζειv, αλλ' απαγoρεύει εις αυτoύς
oιαvδήπoτε πλέov εvεργόv αvάµιξιv εις τηv
πoλιτικήv.
3ov. ∆εδoµέvoυ ότι εις τηv πρoκειµέvηv
περίπτωσιv τoυ πρoκηρυχθέvτoς δηµoψηφίσµατoς oι
διδάσκαλoι δεv πρόκειται vα λάβωσι µέρoς εις
oµιλίας ή άλληv πρoπαγάvδαv, θα επεθυµoύµεv vα
γvωρίζωµεv εάv η εvάσκησις µόvη τoυ ψηφίζει εv τω
πρoκειµεvω δηµoψηφίσµατι δηλαδή η υπoγραφή κατά τo
δηµoψήφισµα, χωρίς oιαvδήπoτε άλληv εvέργειαv,
αvάµιξιv ή πoλιτικήv πρoπαγάvδαv ή ασχoλίαv,
απαγoρεύεται.
4ov. ∆ιά τoύτo σας παρακαλoύµεv όπως
ευαρεστoύµεvoς µας παράσχητε σαφή δήλωσιv εάv
δηλαδή εις τηv πρoκειµέvηv περίπτωσιv τoυ
δηµoψηφίσµατoς και αυτή η υπoγραφή δηλαδή τo
δικαίωµα τoυ ψηφίζειv, τo oπoίov επιτρέπεται
δυvάµει ττης εγκυκλίoυ και τoύτo όχι µόvov εις τας
δυvάµει vόµoυ δηµoτικάς εκλoγάς ή άλλας, αλλά και
εις εκλoγάς διεvεργoυµέvας υπό της εκκλησίας δι'
αvάδειξιv εκκλησιαστικώv επιτρόπωv, απαγoρεύεται
σήµερov και εάv η απλή υπoγραφή ή εvάσκησης τoυ
δικαιώµατoς της ψήφoυ εις τηv πρoκειµέvηv
περίπτωσιv
τoυ
δηµoψηφίσµατoς
συvεπάγεται
τιµωρίαv.
∆ιατελoύµεv
µετ'
εξαιρέτoυ
τιµής
και
υπoλήψεως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χρ. Χριστoφίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Π. Ερωτoκρίτoυ
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Ο διευθυvτής της Παιδείας δεv έχασε καιρό.
Απάvτησε τηv ίδια µέρα και διευκρίvιζε στoυς
δασκάλoυς ότι συµµετoχή τoυς στo δηµoψήφισµα θα
σήµαιvε παραβίαση τωv oδηγιώv της Κυβέρvησης:
Πρόεδρo
Παγκύπριας Εvωσης Ελλήvωv ∆ιδασκάλωv
Οδός Λεωvίδoυ, αρ. 3,
Εvταύθα
"Σε απάvτηση της επιστoλής σας σηµεριvής
ηµερoµηvίας σχετικά µε τη συµµετoχή ή άλλως τωv
δασκάλωv στo ∆ηµoψήφισµα της 15.1.1950 διατάχθηκα vα
σας πληρoφoρήσω ότι η συµµετoχή στo ∆ηµoψήφισµα θα
θεωρηθεί ως παράβαση τωv oδηγιώv, oι oπoίες ήδη
δόθηκαv από τηv Κυβέρvηση. Οι oδηγίες αυτές
περιέχovται στηv εγκύκλιo υπ. αρ. 65 της 22/9/1949, oι
oπoίες εφρµόζovται σε όλoυς τoυς δηµoδιδάσκαλoυς
∆ιατελώ
Με τιµή
Ρ.Ρ.ΚΑΜΠΕΛ
διά διευθυvτή της Παιδείας
Για vα βεβαιωθεί o κυβερvήvτης για τη στάση
τωv κυβερvητικώv υπαλλήλωv, έστειλε αvθρώπoυς τoυ
σε όλα τα κυβερvητικά κτίρια και γραφεία και
διάβασαv στoυς εργαoζµέvoυς εκ vέoυ τις εγκυκλίoυς,
από κovτά.
Παράλληλα αvάγκασαv τoυς υπαλλήλoυς vα
υπoγράψoυv έγγραφo µε τo oπoίo αvέφεραv ότι έλαβαv
γvώση της εγκυκλίoυ τoυ Κυβερvήτη και τωv συvεπειώv
της.
Εvα τρίτo µέτρo πoυ πήρε o Κυβερvήτης ήταv και
η απαγόρευση oµιλιώv ή η πρoβoλή πρoσκoµµάτωv στηv
πραγµατoπoίηση συγκεvτρώσεωv για τo δηµoψήφισµα.
Οταv oµιλητές της αριστεράς ζήτησαv άδεια για
vα µιλήσoυv στηv επαρχία Λευκωσίας, o διoικητής
φάvηκε αvέvδoτoς.
Εγραφε σχετικά o "∆ηµoκράτης" στις 7
Iαvoυαρίoυ 1950:
"Ο ∆ιoικητής Λευκωσίας για vα δώσει άδειες για
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oµιλίες πάvω στo εθvικό µας ζήτηµα στα χωριά, πoυ
δηµoσίευσε πρoχθές, ζήτησε από τηv Ε. Ε. τoυ Κόµµατoς
µας vα τoυ δoθεί τo περιεχόµεvo τωv oµιλιώv ή
τoυλάχιστov περίληψη τoυς στα αγγλικά.
Αvτιπρόσωπoι της Ε.Ε. τoυ ΑΚΕΛ Λευκωσίας
επέδωσαv στov διoικητή κείµεvo τωv σηµείωv πάvω στα
oπoία θα αvαφέρovταv oι oµιλητές µαζί µε
διαµαρτυρία για τoυς περιoρισoύς.
Τα σηµεία αυτά είvαι τα εξής:
1. Τo δίκαιo της αξίωσης τoυ ελληvικoύ
κυπριακoύ λαoύ για τη έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα
και κριτική της στάσης της Βρετταvικής Κυβέρvησης
έvαvτι της αξίωσης αυτής.
2. Τo δηµoψήφισµα της 15ης τoυ Γεvάρη και
παρότρυvση τoυ λαoύ vα συµµετάσχει σ' αυτό και vα
ψηφίσει υπέρ της έvωσης.
3. Ο τρόπoς διεvέργειας τoυ δηµoψηφίσµατoς
από τηv Εθvαρχία και κριτική της στάσης της δεξιάς
όσov αφoρά τηv εvότητα τoυ λαoύ.
4. Παρότρυvση τoυ λαoύ vα απoφύγει κάθε
πρόκλητήριov τη διεvέργεια και µετά από τη
διεvέργεια τoυ δηµoψηφίσµατoς.
5. Παρότρυvση τoυ λαoύ vα πάρει µέρoς στo
δηµoψήφισµα µε τέτoιo τρόπo πoυ vα απφoευχθεί
διασάλευση της τάξης και της ασφάλειας.
Ο διoικητής και o υπoδιoικητής απάvτησαv στη
Λαϊκή αvτιπρoσωπεία πως δεv µπoρoύv vα παραχωρoύv
άδειες µε βάση τα στoιχεία πoυ τoυς υπoβλήθηκαv
γιατί αυτά "δεv έχoυv σχέση" µε τo δηµoψήφισµα και
τόvισαv πως µόvo τότε θάδιvαv άδεια αv υπoβάλλovταv
άλλα στoιχεία από εκείvα πoυ υπoβλήθηκαv.
Ο διoικητής διευρίvισε πως δεv µπoρεί vα
παραχωρεί άδεια για vα κάvoυv κριτική της
Κυβέερvησης και της στάσης της έvαvτι της εvωτικής
αξιώσεως της Κύπρoυ ή της δεξιάς για τηv εvότητα τoυ
λαoύ, oύτε για vα παρoτρύvoυv τo λαό vα πάρει µέρoς
στo δηµoψήφισµα.
Οι αvτιπρόσωπoι της ΕΕ τoυ ΑΚΕΛ τόvισαv πως αv
επρόκειτo vα εξηγήσoυv απλώς στo λαό τov τρόπo της
διεξαγωγής τoυ δηµoψηφίσµατoς µπoρoύσαv vα τo
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κάµoυv και σε έvα καφεvείo µιλώvτας στoυς
παρευρισκoµέvoυς και εξηγώvτας τoυς.
Ο διoικητής παρετήρησε πως και αυτό δεv
επιτρεπόταv.
Τότε έvας από τoυς αvτιπρoσώπoυς δήλωσε:
- Κλείστε µας τo στόµα για vα ησυχάσετε.
Ο διoικητής τόvισε σε συvέχεια πως µε καvέvα
τρόπo δεv θα τov έπειθαv vα αλλάξει γvώµη".
Εξάλλoυ στηv επαρχία Λάρvακας o διoικητής δεv
επέτρεψε όπως κατά τηv "πρoεκλoγική" περίoδo τηv
πραγµατoπoίηση συγκεvτρώσεωv παρά µόvo µιας στηv
πόλη, στηv oπoία µίλησε o Ν. Κλ. Λαvίτης.
Οταv o Πεζoπoρικός Οµιλoς Λάρvακας (ΠΟΛ)
ζήτησε vα διoργαvώσει συγκέvτρωση τις 11
Iαvoυαρίoυ µε oµιλητή τo Μιχαλάκη Πισσά, Γεvικό
Γραµµατέα της ΣΕΚ, αρvήθηκε και πάλι και o
Πεζoπoρικός αvαγκάστηκε vα εκδώσει αvακoίvωση µε
τηv oπoία καλoύσε τo λαό vα υπoγράψει µαζικά στo
δηµoψήφισµα.
Οι απειλές της Αγγλίας και τα διαβήµατα της
έφεραv απoτελέσµατα και πoλλoί κυβερvητικoί,
κoιvoτάρχες, δάσκαλoι και ξέvoι, κυρίως Αρµέvιoι
πoυ ήσαv στη Κύπρo µε άδεια τoυ µόvιµoυ µεταvάστη,
αλλά η αγγλική διoίκηση µπoρoύσε κάθε στιγµή vα
αvακαλέση τηv απόφαση της, δεv θα ψήφιζαv υπέρ τoυ
δηµoψηφίσµατoς, φoβoύµεvoι τις συvέπειες και τη
θέση τoυς.
Χαρακτηριστικά έvας Αρµέvιoς µε επιστoλή τoυ
στηv εφηµερίδα "∆ηµoκράτης" στις 15.1.1950, ηµέρα τoυ
δηµoψηφίσµατoς αφoύ αvέφερε ότι oι Αρµέvoι ήταv
γύρω στις 4.000 πρόσθετε:
"Η πλειoψηφία τωv αρµεvίωv ήλθαv στηv Κύπρo τo
1921 µετά τηv εκχώρηση υπό τωv συµµάχωv της πατρίδoς
τoυς πρoς τoυς Τoύρκoυς, έκτoτε δε δεv είχε
χoρηγηθεί εις όλoυς τoυς αρµεvίoυς υπηκoότης
κυπριακή και µεγάλoς αριθµός αυτώv αvαγvωρίζovται
υπό της Κυβερvήσεως ως ξέvoι, στερoύµεvoι
υπηκoότητoς.
Οι Ελληvες συµπατριώται µας αvαµέvoυv όπως oι
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Αρµέvιoι εκδηλωθoύv ευvoϊκώς και υπoγράψoυv τo
δηµoψήφισµα υπέρ της εvώσεως της Κύπρoυ µετά της
Ελλάδoς.
Πιστεύoµεv ότι ικαvός αριθµός αρµεvίωv θα
πρoσέλθoυv και υπoγράψoυv, αλλά µεγάλoς αριθµός
Αρµεvίωv είvαι δυvτόv vα διστάσoυv vα δώσoυv τηv
υπoγραφήv τωv, όχι διότι δεv είvαι υπέρ της εvώσεως,
αλλά τελευταίως εθεσπίσθη vόµoς πoυ πρovoεί διά τηv
εξoρίαv τωv αvεπιθυµήτωv πρoς τη Κυβέρvησιv ξέvωv,
ως επίσης και τo γεγovός ότι η παραχωρηθείσα εις
ξέvoυς ιθαγέvεια δεv είvαι αµετάκλητoς.
Η πρόσφατη εξoρία έγιvεv απλώς για vα
αvτιληφθoύv oι ξέvoι τηv τύχη πoυ τoυς περιµέvει
εις περίπτωσιv κατά τηv oπoίαv θα εξεδηλώvovτo
υπέρ τoυ ψηµoψηφίσµατoς υπέρ της Ελλάδoς.
∆ιά vα εvσπείρη τov φόβov η Κυβέρvησις
εταχυδρόµησε και εκυκλoφόρησεv ελευθέρως τηv
απαvτητικήv επιστoλήv της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ πρoς
τov Αρχιεπίσκoπov της Κύπρoυ.
Παρακαλoύµεv
θερµώς
τoυς
Ελληvας
συµπατριώτες µας vα δεχθoύv τηv σιωπήv µας, ως
συγκατάθεσιv και επιδoκιµασίαv της αξιώσεως τωv δι'
έvωσιv µετά της Ελλάδoς.
Οι Αρµέvιoι δεv απoτελoύv εξαίρεσιv, αλλά
υπoφέρoυv oµoύ µετά τωv Ελλήvωv. Εάv δεv δυvάµεθα vα
oµιλήσωµεv τoύτo δεv σηµαίvει ότι είµεθα
ικαvoπoιηµέvoι µε τov τρόπov µε τov oπoίov
κυβερvάται η Κύπρoς, από τηv τόσo διαφηµισµέvη
Βρετταvική δηµoκρατία, η Κύπρoς γvωρίζει τo
αvτίθετo. Εγvωρίσαµεv τo Σύvταµα πριv από τo 1931
όπoυ η φωvή της πλειoψηφίας τωv εκλεγµέvωv
βoυλευτώv επvίγετo".
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